
ANKIETA 

dot. Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

1 Nazwa organizacji/stowarzyszenia/ jednostki   

 

 

2 adres  

 

 

3 e-mail  

 

4 Realizacja zadania publicznego w obszarze: 

(proszę podkreślić wybrany obszar) 

1. Edukacja i wychowanie 

2. Ochrona środowiska i edukacja 

ekologiczna  
3. Działania na rzecz osób 

niepełnosprawnych i pomocy 

społecznej 
4. Kultura, sztuka, ochrona dóbr 

kultury i tradycji 
5. Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu 

6. Turystyka 
7. Udzielanie nieodpłatnej pomocy 

prawnej w myśl ustawy z dnia 5 

sierpnia 2015 roku o 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej poprzez 

powierzenie przez powiat 
prowadzenia punktu 

nieodpłatnej pomocy 

8. Wspieranie rodziny  
i systemu pieczy zastępczej 

 

 

 

5 Propozycja do treści Programu  

 

 

 

 

7 Uzasadnienie propozycji   

 

 

 

7 Inne uwagi związane z opracowaniem Rocznego Programu 

Współpracy  

 

 

 

 
 

Imię i nazwisko osoby wypełniającej ankietę…………………………………………………. 

Miejsce i data wypełnienia ankiety………………………………. 

 

 

 

 

 



Łowicz, …………………… 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH  

 

 

Na podstawie 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 oświadczam, że:  

Ja, niżej podpisany/-a ………………………………………………………………..wyrażam 

zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska w związku ze 

złożeniem ankiety w konsultacjach dotyczących Rocznego Programu Współpracy na rok 2020 

Powiatu Łowickiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 

3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  

 

 

 

………………………………………………………….. 

(podpis) 

 

 

*niepotrzebne skreślić  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Klauzula Informacyjna 

 

Zgodnie 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 wskazujemy, że: 

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łowiczu z 

siedzibą przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz,  

2. Inspektorem ochrony danych jest Mirosław Kret, z którym możecie się Państwo 

kontaktować poprzez następujący adres e-mail: miroslaw.kret@powiatlowicki.pl lub pod 

nr telefonu: 46 830 00 92; 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych obowiązków 

wynikających  w właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 

Rozporządzenia; 

4. Państwa dane  mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 

podstawie obowiązujących przepisów prawa; 

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 

do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 

kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji 

i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 67; Nr 27, poz. 

140); 

6. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania 

oraz ograniczenia przetwarzania;  

7. mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 

gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących 

naruszałoby przepisy Rozporządzenia; 

8. podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi 

przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach - charakter dobrowolny; 

konsekwencją niepodania danych będzie niezałatwienie sprawy. 

  

mailto:miroslaw.kret@powiatlowicki.pl

