
Formularz zgłaszania wniosków, uwag i opinii do projektu 

Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+  

obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, 

Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego 

PODMIOT ZGŁASZAJĄCY*: 

Osoba fizyczna:                   Podmiot prawny: 

Nazwa/ imię nazwisko:……………………………………………………… 

mail:……………………………………………………………………………………. 

*zaznać odpowiednie 

Lp. 

Część dokumentu,  

do którego odnosi się zmiana 

(w tym nr strony, nr rozdziału i  fragment tekstu) 

Treść uwagi/ propozycja zapisu 

Uzasadnienie uwagi/ 

propozycji 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W RAMACH PRZEPROWADZENIA 
konsultacji społecznych 

projektu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej 2030+ obejmującego Gminę Miasta Sanoka, Gminę Sanok, Gminę Zagórz, Gminę Lesko, Gminę 
Bukowsko, Gminę Zarszyn, Gminę Besko, Gminę Tyrawa Wołoska, Gminę Komańcza, Powiat Sanocki oraz część Powiatu Leskiego 

 
Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia 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 swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(zwanego dalej RODO) uprzejmie informujemy że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Burmistrz Miasta Sanoka , Rynek 1, 38-500 Sanok,  
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować pod numerem telefonu 13 4652810 lub poprzez adres    
e-mail iod@um.sanok.pl tylko  w sprawach związanych  bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz wyrażenia opinii w sprawach istotnych dla Obszaru 
Funkcjonalnego, dotyczących projektu Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+ na podstawie art. 6 ust. lit. e RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, w związku z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.). 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji celu/celów określonych w pkt. 3, lub w okresie wyznaczonym przepisami prawa, m.in. 
ze względów archiwalnych.  
5. Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pana/i danych: nazwisko i imię oraz adres poczty elektronicznej (e-mail).  
6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty, którym administrator danych osobowych ma obowiązek przekazywać dane na gruncie 
obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora danych osobowych w związku 
z wykonywaniem powierzonego im zadania. 
7. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych osobowych żądania ich sprostowania, lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 – 17 RODO, 
b. ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO, 
c. prawo przenoszenia tylko w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, na podstawie art.20 RODO, 
d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art.21 RODO, 
e. wniesienia skargi do organu nadzorczego  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych  osobowych 
w Urzędzie Miasta w Sanoku narusza przepisy RODO. 

8. Pani/Pana* dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poddawane profilowaniu.  
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne by móc wyrazić opinie opinię w sprawach istotnych dla Obszaru 
Funkcjonalnego, dotyczących projektu Planu Zrównoważonej Mobilności 2030+. 


