
Załącznik Nr 3  

do Zarządzenia Nr 581/1/2022 

Burmistrza Białej Piskiej 

z dnia 17 maja 2022 r. 

ANKIETA KONSULTACYJNA 

w sprawie nadania nazwy ulicy „Podmiejska" 

 

1. Czy jest Pan/Pani za nadaniem nazwy ulicy „Podmiejska" drodze gminnej wewnętrznej obejmującej działkę 

nr geod. 496 położoną w obrębie Szkody, gm. Biała Piska oznaczonej na mapie kolorem czerwonym? 

Propozycja nazwy ulicy TAK NIE 

 

ul. Podmiejska 

  

 

2. Jeżeli nie odpowiada Pani/Panu zaproponowana nazwa, proszę o zaproponowanie własnej. 

 

ul. ........................................ 

 

Zasady głosowania: 

1. Ankieta jest ważna, jeżeli postawi się znak "X" tylko przy jednej odpowiedzi: "TAK" lub "NIE" w pytaniu  

nr 1. 

2. Odpowiedź na pytanie nr 2 nie jest obowiązkowa. 

3. Głos uznaje się za nieważny, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności: 

1) został oddany przez jedną osobę na kilku formularzach, 

2) został oddany przez osobę nieuprawnioną, 

3) został oddany na nieprawidłowo wypełnionym formularzu (niezawierającym wszystkich danych, na którym 

zaznaczono równocześnie obie kratki odpowiedzi lub nie zaznaczono żadnej kratki). 

 

Wypełnione i podpisane ankiety należy składać w terminie od 23 maja do 06 czerwca 2022 r.:  

w Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Plac 

Adama Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, pocztą elektroniczną (podpisany skan) na adres: 

um@bialapiska.pl. 

 

Imię i nazwisko ........................................................................................................................... 

adres zamieszkania .................................................................................................................... 

 

Oświadczam, że dane osobowe zawarte w ankiecie są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. Wyrażam 

zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konsultacji 

społecznych organizowanych przez Urząd Miejski w Białej Piskiej w sprawie dotyczącej nadania nazwy ulicy 

................................... drodze gminnej wewnętrznej obejmującej działkę nr geod. 496 położoną w obrębie 

Szkody, gm. Biała Piska. 

Oświadczam, że zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych 

przez Administratora, stanowiącą załącznik do niniejszej ankiety. 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Białej Piskiej z siedzibą w Białej Piskiej 
(Urząd Miejski w Białej Piskiej, ul. Pl. A. Mickiewicza 25, 12-230 Biała Piska, nr tel. 87 424 
13 50, adres e-mail: um@bialapiska.pl ). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo 
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za 
pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora. 

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków prawnych 
ciążących na Urzędzie Miejskim w Białej Piskiej, w pozostałych przypadkach Państwa 
dane przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu 
określonym w treści zgody; 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu  
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  
w tym przepisów archiwalnych. 

5) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu 
następujące prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym, że w przypadku, gdy 
dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą, to realizacja prawa do 
informacji o źródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przysługuje, jeżeli 
nie wpływa na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO); 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

8) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom 
uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

9) Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie 
podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, które 
opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu o czym stanowi art. 22 
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 
 


