
 

 
 

Szanowni Państwo, 

Burmistrz Miasta Lubartów zaprasza mieszkańców Miasta do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu dokumentu „Strategia rozwoju 

elektromobilności Miasta Lubartów”. Konsultacje prowadzone będą od dnia 04.08.2020 r. do dnia 24.08.2020 r. w formie przyjmowania propozycji, uwag i wniosków 

przekazanych za pomocą załączonego formularza pisemnie, elektronicznie lub ustnie do protokołu. 

Wypełnione formularze (skan, lub wypełniony dokument elektronicznie) prosimy przekazać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 

konsultacje@um.lubartow.pl  lub dostarczyć drogą listowną na adres: Urząd Miasta Lubartów, ul. Jana Pawła II 12., 21-100 Lubartów, w terminie do dnia 24.08.2020 r. 

(decyduje data wpływu). 

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG i WNIOSKÓW 

do projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów” 

1. Informacja o zgłaszającym 

1 Wyrażam opinię jako: 
[    ] osoba prywatna 

[    ] reprezentując instytucję/organizację 

2 Nazwa instytucji/organizacji (jeśli dotyczy) 
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2. Uwagi/wnioski zgłoszone do projektu dokumentu pn. „Strategia Rozwoju Elektromobilności Miasta Lubartów” 

Lp. 
ZAPIS W DOKUMENCIE, 

DO KTÓREGO ZGŁASZANE SĄ UWAGI/WNIOSKI 

(wraz z podaniem rozdziału i numeru strony) 

TREŚĆ UWAGI/WNIOSKU UZASADNIENIE UWAGI/WNIOSKU 

1.     

2.     

3.     

 

Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  z dnia 27 kwietnia 2016 r. Gmina Miasto Lubartów  informuje, że: 

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 opracowania dokumentu pn.: ,,Strategia rozwoju elektromobilności Miasta Lubartów” w tym przeprowadzenia 

konsultacji społecznych, na podstawie art. 6 ust.1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych  osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

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

5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane do realizacji celu do którego zostały zebrane, a następnie jeżeli chodzi o materiały archiwalne przez czas określony 

w przepisach prawa dotyczących postępowania z materiałami archiwalnymi w organach jednostek samorządu terytorialnego.  

6. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 

8. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
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