Załącznik do Obwieszczenia
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 31 października 2018 r.

FORMULARZ KONSULTACYJNY
projektu analizy kosztów i korzyści wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych
w komunikacji miejskiej na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz
podpisało porozumienia dot. realizacji zadania publicznego polegającego
na świadczeniu usług transportu zbiorowego.
Informacja o zgłaszającym
Imię i nazwisko lub
nazwa instytucji / organizacji
Adres e-mail

Uwagi, propozycje i opinie zgłaszane w ramach konsultacji społecznych
Część dokumentu do którego
odnosi się uwaga (w tym nr
rozdziału i nr strony)

Treść uwagi, uzasadnienie

Uwagi w ramach konsultacji społecznych na formularzu będą przyjmowane do 23 listopada 2018 r.:
1) drogą elektroniczną na adres e-mailowy: sekretariat@mzdik.kalisz.pl, wpisując w tytule wiadomości
„Konsultacje społeczne AKK”,
2) faksem na nr 48 62 59 85 201,
3) drogą korespondencyjną na adres: Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz
z dopiskiem „Konsultacje społeczne AKK” (liczy się data wpływu),
4) bezpośrednio w sekretariacie Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Kaliszu, ul. Złota 43, 62-800 Kalisz
w godz. od 7:30 do 15:30 w dni pracujące.
Administratorem przekazanych danych osobowych będzie Prezydent Miasta Kalisza mający swoją siedzibę w
Kaliszu przy Głównym Rynku 20. Z administratorem można kontaktować się: listownie: Główny Rynek 20, 62-800
Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 00 lub e-mailowo: umkalisz@um.kalisz.pl.
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD). Można się z nim kontaktować listownie: Główny
Rynek 20, 62-800 Kalisz, telefonicznie: +48 62 / 765 43 56 lub e-mailowo: iod@um.kalisz.pl.
Przekazane dane osobowe będziemy przetwarzać w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych oraz
opracowania Projektu analizy kosztów i korzyści wykorzystania pojazdów zeroemisyjnych w komunikacji miejskiej
na terenie miasta Kalisza i gmin, z którymi Miasto Kalisz podpisało porozumienia dot. realizacji zadania
publicznego polegającego na świadczeniu usług transportu zbiorowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.e
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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych) zwanego dalej „RODO”.
Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom z usług których administrator będzie korzystał
przeprowadzając konsultacje społeczne i przygotowując projekt analizy. Do podmiotów tych należy
Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43.
Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane osobowe
zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z przepisów ustawy z
dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Zgodnie z RODO osobie, której dane przetwarzamy przysługuje:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
• prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem wzięcia udziału w konsultacjach. Dane nie
będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym wykorzystywane do profilowania.

………..…………………………………………………………………...
Data i czytelny podpis osoby wypełniającej formularz
oraz pieczątka - w przypadku instytucji/jednostki/przedsiębiorstwa

