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Budowa ogrzewalni/noclegowni dla osób bezdomnych 

przy ul. Popielskiego we Wrocławiu 

FORMULARZ  ANKIETY 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu związanym z celem 

ankiety jak również w celu archiwizacji. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich 

poprawiania. Przed wypełnieniem formularza opinii prosimy o zapoznanie się z informacjami zawartymi na drugiej 

stronie, dotyczącymi ochrony Państwa danych osobowych. 
 

1. Dane korespondencyjne: 

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

Numer telefonu do kontaktu ….…………………………………………………………………….................................. 

Adres e-mail ………………………….…………………………………………..............................……………………. 

2. Czy jest Pan/Pani za budową na ul. Popielskiego ogrzewalni/noclegowni dla osób bezdomnych? 

JESTEM 

ZA 

 

 

SPRZECIWIAM 

SIĘ  
 

            *Proszę wstawić X przy wybranej odpowiedzi 

3. Jakie jest uzasadnienie odpowiedzi udzielonej powyżej? (uzasadnienie jest opcjonalne, ale ułatwi ono 

merytoryczną dyskusję z Urzędem Miejskim Wrocławia): 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

                             

                                                                 Data i podpis  ................................................................. 

 

Instrukcja: 

1. Prosimy czytelnie wypełnić formularz (preferowane wypełnienie drukowanymi literami). 

2. Zapoznać się z klauzulą informacyjną o ochronie danych osobowych na drugiej stronie ankiety 

3. Podpisać na drugiej stronie ankiety zgodę na przetwarzanie danych osobowych (brak zgody spowoduje o niebraniu pod uwagę 

ankiety) 

4. Formularz można: 

a. przesłać mailem na adres:  rozmowyksieze@gmail.com 

b. wrzucić do skrzynki pocztowej umieszczonej na budynku Centrum Aktywności Lokalnej Księże, ul. Rybnicka 39-41 

c. wrzucić do mobilnych punktów zlokalizowanych w wybranych lokalizacjach na Osiedlu Księże 
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Klauzula informacyjna o ochronie danych osobowych: 
 

1. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016 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 rozporządzenia o ochronie danych) 

(Dz. Urz. UE L 119, s.1), dalej „RODO”, samorządowa jednostka pomocnicza Miasta Wrocławia – Osiedle Księże 

informuje, iż: 

a. Administratorem danych osobowych jest samorządowa jednostka pomocnicza Miasta Wrocławia – Osiedle Księże  

z siedzibą we Wrocławiu, ul. Rybnicka 39-41, 52-016 Wrocław, 

b. w celu zagwarantowaniu pełnej ochrony danych, a także swobodnego dostępu do niezbędnych informacji 

o procesach ich przetwarzania, a także przysługujących prawach Administrator udostępnia adres e-mail, 

pod którym można skontaktować z Administratorem w razie pojawienia się pytań lub wątpliwości dotyczących ochrony 

danych osobowych: ksieze@osiedla.wroclaw.pl 

2. samorządowa jednostka pomocnicza Miasta Wrocławia – Osiedle Księże przetwarza zebrane od Państwa dane 

osobowe (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e i f  RODO) wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do realizacji celu ankiety. 

3. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do wypełnienia celów opisanych w niniejszej informacji powyżej. 

4. Podanie danych osobowych nie jest warunkiem ustawowym lub umownym, a osoba podająca dane osobowe 

udostępnia je dobrowolnie w celu i umożliwienia ewentualnego kontaktu ze strony samorządowej jednostka 

pomocniczej Miasta Wrocławia – Osiedla Księże. 

5. Przysługuje Państwu prawo: 

a. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

b. żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia  

c. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

d. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, 

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, 

f. wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

6. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

 

 

Ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych związanych z przedmiotową ankietą 

i jednocześnie oświadczam, że podaję dane osobowe dobrowolnie, że są one zgodne z prawdą oraz, 

że zapoznałem/łam się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich 

danych osobowych. 

 

 

 

 

                    Data i podpis ............................................................................... 

mailto:ksieze@osiedla.wroclaw.pl

