
 

 

KONSULTACJE PROJEKTU PROGRAMU OPIEKI NAD ZABYTKAMI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO na lata 2021-2024 
 
 
 
 
Wypełniony i podpisany formularz wraz z wersją edytowalną prosimy przesłać pocztą elektroniczną na adres: 

zabytki@irt.wroc.pl w terminie do dnia 19 kwietnia 2021 r. 

W tytule maila prosimy o wpisanie: „POnZ”.  

 
 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG I WNIOSKÓW1 
1. Informacje o zgłaszającym: 

Imię i nazwisko 

 

Instytucja 

 

Stanowisko 
 
 

Adres e-mail  

Tel./fax  

 

 
 
 
 
 

                                                 
 
 

mailto:zabytki@irt.wroc.pl


 

 

Lp. 

 
Priorytet 
działanie 

 

 
 

strona Obecny zapis 
Treść uwagi lub wniosku/propozycja zmiany lub 

dodatkowego zapisu 
Uzasadnienie zmiany/dodatkowego zapisu 

1. 

     

2. 

     

3. 

     

4. 

     

 

 

 

 

…………………………. 

 (czytelny podpis)

 
 
 
 
 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu z siedzibą przy ulicy J. Wł. Dawida 1a; 50-527 Wrocław.  

Z administratorem mogą się Państwo kontaktować przez adres e-mail: rodo@irt.wroc.pl bądź pod wskazanym wyżej adresem.  
2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować przez adres e-mail: iod@bodo24.pl 
3. Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu obowiązku prawnego nałożonego na administratora (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2020 r. poz. 1668.), w związku z art. 15 ust. 4 pkt 2 oraz art.6 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295, 
2020, z 2020 r. poz. 1378, 2327.), w celu złożenia uwag bądź wniosku do projektu Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Dolnośląskiego na lata 2021-2024. 
Dane kontaktowe przetwarzane będą na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celach kontaktowych we wnioskowanej sprawie. 

4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania wymaganych danych jest brak możliwości złożenia uwag bądź 
wniosków.  

5. Zgoda na przetwarzanie danych kontaktowych jest dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej wycofaniem. 

6. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być: 

 Inspektor Ochrony Danych Kinga Milczarek z siedzibą we Wrocławiu, ul. Grabiszyńska 281/721; 

 właściwie upoważnione osoby fizyczne, prawne lub inni odbiorcy posiadający podstawę prawną żądania dostępu do danych osobowych oraz odbiorcy, którym muszą zostać ujawnione dane zgodnie  
z obowiązującymi przepisami prawa. 

7. Administrator będzie przechowywać Państwa dane osobowe do chwili załatwienia sprawy, a następie przez okres wynikający z normatywów kancelaryjno-archiwalnych uzgodnionych z Archiwum Państwowym we 
Wrocławiu, a opracowanych na podstawie: ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 217, z późn. zm.). 

8. Każda osoba fizyczna, której administrator przetwarza dane osobowe ma prawo: 

 otrzymać od administratora kopię swoich danych osobowych oraz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania tych danych osobowych;  

 zażądać zmiany lub uzupełnienia swoich danych osobowych, które są niepoprawne, niekompletne lub nieaktualne; 

 zażądać usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

 zażądać we wskazanym zakresie ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności;\zażądać przesłania swoich danych osobowych przez administratora do innego 

wskazanego administratora, jeżeli jest to technicznie możliwe i jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

 wnieść sprzeciw w stosunku do przetwarzania jej danych, jeżeli zachodzą uzasadnione prawnie okoliczności; 

 nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu i wywołuje wobec nie skutki prawne lub w inny sposób na nią wpływa; 

 wnieść skargę do organu nadzorczego. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie na ulicy Stawki 2 i wszystkie dane kontaktowe znajdują się na platformie 

www.uodo.gov.pl. 

 Realizacja każdego żądania  wymaga wcześniejszej weryfikacji tożsamości, zbadania zasadności i możliwości prawnych realizacji żądanego prawa. 

 W ciągu 30 dni od złożenia żądania administrator zobowiązany jest zrealizować żądanie lub odmówić realizacji żądania. Odmowa realizacji żądania zawsze musi zawierać uzasadnienie. 

 
 

 

 
 

 

 
1. „****”- Dane fakultatywne – wnioskodawca nie musi ich podawać, choć ich podanie może ułatwić kontakt z wnioskodawcą w celu rozpatrzenia wniosku i załatwienia sprawy, (przekazywanie istotnych informacji, m.in. o 

zbliżającym się terminie złożenia oświadczenia i wniesienia opłaty) Jeżeli dane te zostaną podane przez wnioskodawcę, to na podstawie art.6 ust.1 lit. a rozporządzenia 2016/679. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest 

dobrowolna i można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgodny nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Dane będę przetwarzane do czasu odwołania 
zgody. 
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