Imię i nazwisko / Nazwa instytucji, działalności gospodarczej

PESEL / NIP / REGON

Adres zamieszkania/ prowadzenia instytucji lub działalności
gospodarczej

KARTA KONSULTACYJNA
Konsultacje społeczne w sprawie funkcjonalności Rynku Miejskiego w Jarocinie po przeprowadzeniu prac
rewitalizacyjnych Śródmieścia Jarocina











Jakie funkcje Pani/Pana zdaniem, po przeprowadzeniu rewitalizacji Śródmieścia Jarocina,
powinien posiadać Rynek Miejski w Jarocinie?
(proszę o zaznaczenie maksymalnie trzech najważniejszych funkcji)
strefy wolnej od samochodów
miejsca spotkań wypoczynku i rekreacji mieszkańców
usługowe związane z gastronomią
reprezentacyjnej z elementami małej architektury, fontanną i zielenią
edukacyjne (wystawy okolicznościowe, np. historyczne)
miejsca czasowych usług związanych z handlem i usługami (jarmarki – okolicznościowa sprzedaż)
parkingu (jak dotychczas)
miejsca organizacji imprez i festiwali
inne
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

Informacja o ochronie danych osobowych:
1.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Jarocin z siedzibą w Jarocinie przy Al. Niepodległości 10, 63 200 Jarocin, tel. (62) 749-96-00, e-mail: office@jarocin.pl
2.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem: rodo@jarocin.pl
3.
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w zakresie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) w celu
przeprowadzenie procedury konsultacji społecznych dotyczących badania opinii mieszkańców Gminy Jarocin w sprawie funkcjonalności Rynku Miejskim w Jarocinie po przeprowadzeniu rewitalizacji
Śródmieścia Jarocina.
4.
Udział w konsultacjach jest dobrowolny. Podanie Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy i wynika z przepisów prawa.
5.
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom, którymi mogą być podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa lub pod mioty, które przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia.
6.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania oraz obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
7.
Przysługuje Państwu prawa żądania dostępu do treści danych, sprostowania danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
8.
Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9.
Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
10.
Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
„Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1446), w przypadku ponownego wykorzystania otrzymanej informacji należy
wystąpić o zgodę na to do tut. Urzędu”.

…………………………………………………………………………
podpis osoby składającej kartę konsultacyjną
UWAGA: Udział w sondażu mogą wziąć:
1)
wszyscy pełnoletni mieszkańcy Gminy Jarocin
2)
instytucje oraz podmioty gospodarcze prowadzące działalność w Jarocinie przy: ul. Rynek, ul. Gołębiej, ul. Wyszyńskiego, ul. Średniej, ul. Wrocławskiej (od ul. Rynek
do ul. Kilińskiego), ul. Kilińskiego, ul. Wąskiej, ul. Krótkiej, ul. Śródmiejskiej (od ul. Rynek do ul. Wąskiej), ul. Targowej (od ul. Wąskiej do ul. Św. Ducha), ul. Łąkowej,
ul. Św. Ducha (od ul. Rynek do ul. Wojska Polskiego), ul. Kościelnej
3)
właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Jarocin nie będący mieszkańcami Gminy Jarocin

