
Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 703/2022 

Zarządu Powiatu w Busku-Zdroju 

z dnia 10 lutego 2022 r. 

FORMULARZ KONSULTACJI 
w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

projektów dokumentów pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030" oraz Prognoza 
Oddziaływania na Środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na 

lata 2021-2030" 

Lp. 
Nazwa 

dokumentu/ 
Rozdział 

 
Strona 

 
Obecny zapis 

Treść uwagi/propozycja 
zmiany 

Uzasadnienie zmiany 

1. 
     

2. 
     

… 
     

 
Uzupełniony formularz prosimy przesłać do dnia 3 marca 2022 r. pocztą na adres: Starostwo 

Powiatowe w Busku-Zdroju, al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, lub złożyć osobiście w Biurze Obsługi 
Interesanta Starostwa Powiatowego w godzinach pracy Urzędu oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na 
adres: starostwo@powiat.busko.pl podając w temacie: "Konsultacje PRPB2021-2030 - SOOŚ". Uwagi i 
wnioski zgłoszone po 3 marca 2022 r. nie będą rozpatrywane. 
 
Podmiot zgłaszający (nazwa i siedziba): 
 
………………………………………………………………………………...............................………………… 
 
Imię i nazwisko osoby do kontaktu: 
 
………………………………………………………………………………...............................………………… 
 
Nr telefonu, adres pocztowy/e-mail: 
 
………………………………………………………………………………...............................………………… 
 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, niezbędnych 
dla potrzeb realizacji procesu przeprowadzania konsultacji społecznych projektu w/w dokumentów. 
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią przedstawionej poniżej klauzuli informacyjnej o 
przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w konsultacjach. 

                                                                                    
 
 
 

........................................................................                                                                                                                              
(podpis) 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB 
BIORĄCYCH UDZIAŁ W KONSULTACJACH 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 
 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Busku-Zdroju jest 
Starosta Buski, kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem korespondencyjnym: Starostwo 
Powiatowe w Busku–Zdroju, al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko-Zdrój, adresem e-mail: 
starostwo@powiat.busko.pl, numerem telefonu: 41 370 50 00. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych pod adresem korespondencyjnym: Starostwo 
Powiatowe w Busku – Zdroju, al. Mickiewicza 15, 28-100 Busko – Zdrój, adresem e-mail: 
iod@powiat.busko.pl, numerem telefonu: 41 370 50 27. 
3. Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO – przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. 
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 
dokumentów pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030" oraz Prognoza Oddziaływania na 
Środowisko dla projektu dokumentu pn. "Program Rozwoju Powiatu Buskiego na lata 2021-2030". Udział  
w przedmiotowych konsultacjach jest dobrowolny. 
5. Administrator nie przewiduje przekazywania Pani/Pana danych (adres IP komputera) innym odbiorcom. 
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 
kancelaryjną. 
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ograniczenia 
przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, usunięcia danych. 
9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli Pani/Pan uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać automatycznym decyzjom, w tym również w formie 
profilowania. 

 


