
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG 

do oferty złożonej w trybie art. 19a  

ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 
 

1. Rodzaj zadania 

publicznego 

KULTURA, SZTUKA, OCHRONA DÓBR KULTURY 
 I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

2. Nazwa i adres 

organizacji 

Lubartowskie Towarzystwo Muzyczne 
21-100 Lubartów, ul. Lubelska 68, 

3. Tytuł zadania 

publicznego 

pt. ,,Z czułością dla pięknego Lubartowa  
z okazji imienin” 

4. Uwagi wraz z 

uzasadnieniem 

 

 

 

 

 

5. Dane zgłaszającego 

uwagi (imię i 

nazwisko, nazwa 

podmiotu, adres 

korespondencyjny 

nr telefonu, e-mail) 

 

 

 

 

Oświadczenie Zgłaszającego: 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych pozyskanych w celu w celu 

rozpatrzenia uwag zgłoszonych do oferty złożonej w trybie art. 19 a na podstawie ustawy 

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 

6. Data wypełnienia 

formularza 

 

 

7. Podpis 

zgłaszającego uwagi 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Burmistrz Miasta Lubartów, dane 

kontaktowe: ul. Jana Pawła II, 21-100 Lubartów, tel. 81 85 52 273, email: 

poczta@um.lubartow.pl.  

2. W Urzędzie Miasta Lubartów wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych (IOD),  

z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@um.lubartow. 

3. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia uwag zgłoszonych do 

oferty złożonej w trybie art. 19 a na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie oraz wyrażanej przez Pana/Panią zgody. W związku z art. 6 ust.1 lit. a i e 

RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych przepisami prawa.  

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do realizacji celu do którego zostały 

zebrane tj. rozpatrzenia uwag zgłoszonych do oferty złożonej w trybie art. 19 a na 

podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a następnie przez 

okres 10 lat wynikający z przepisów prawa dotyczących postępowania z materiałami 

archiwalnymi w organach jednostek samorządu terytorialnego. 

6. W granicach przewidzianych przepisami prawa Pan/Pani prawo do żądania od 

administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 

7. Ma Pan/Pani prawo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez wpływu na zgodności 

przetwarzania , którego dokonano na podstawie zgody przez jej cofnięciem.  

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy 

RODO.  

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do 

przeprowadzenia konsultacji w przedmiotowej sprawie.  

10. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym 

nie będą podlegać profilowaniu. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie 

wymaganym przez administratora może skutkować nierozpatrzeniem zgłoszonych uwag. 

mailto:iod@um.lubartow

