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Formularz konsultacyjny 
projektu uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie przyjęcia „Zasad 

przeprowadzenia naboru wniosków o zawarcie umowy najmu, w tym określenia kryteriów 
pierwszeństwa, zasad przeprowadzania oceny punktowej oraz wysokości obowiązkowej 

kaucji dla mieszkań w ramach programu "Mieszkanie Plus" w Mińsku Mazowieckim 

1. Nazwa organizacji, adres, imiona i nazwiska Ósób uprawnionych do reprezentowania organizacji, 
nr telefonu, e-mail 

2. Propozycje zmian do przedstawionego projektu uchwały 

Zapis w projekcie prawa - Proponowane nowe brzmienie 
Uzasadnienie wprowadzanych miejscowego, który wymaga artykułu 

zmiany lub treść nowegoprzepisu zmian 

3. Inne uwagi, opinie 

{podpis) 

Administratorem danych osobowych podanych w formularzu jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki z siedzibą w Mińsku Mazowieckim 
przy ul. Konstytucji 3 Maja 1. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl. Dane będą przetwarzane w celu 
przygotowania projektu uchwały oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym I archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164) oraz aktów wykonawczych do tej ustawy. 
Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z Uchwały Nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi I podmiotami 
działającymi w sferze pożytku publicznego. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania 
oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 RODO* - usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu, a także 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych osobowych w sposób 
opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe w zakresie nazwy organizacji, imion I 
nazwisk osób upoważnionych do repreze,·,tacji organizacji podane w formularzu będą udostępniane 
w 11Wynikach konsultacji" opublikowanych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, na tablicy ogłoszeń Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki oraz na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki. 

*RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(Dz. U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1). 


