
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 220/2022 

Burmistrza Miasta Mława 

Z dnia 21 listopada 2022r. 

 

FORMULARZ UWAG  

 

 

Do projektu dokumentu pn. „PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ 

ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA OBSZARU MIASTA MŁAWA” 

 

1. Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje wraz z uzasadnieniem 

 

Lp. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi 

się uwaga 

(rozdział/ punkt/ 

strona) 

Dotychczasowy zapis  

Propozycja zmiany 

zapisu lub nowego 

zapisu  

Uzasadnienie uwagi 

1 

    

… 

  

 

  

 

2. Dane kontaktowe o zgłaszającym uwagi: 

 

 

 

 

………………………………………………….………………….… 

czytelny podpis 

 

Z 

 

Imię i nazwisko/ 

nazwa 

jednostki/organizacji 

 

adres do 

korespondencji 

 

e-mail  

tel./faks 
 



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 220/2022 

Burmistrza Miasta Mława 

Z dnia 21 listopada 2022r. 

 

……………………………………… 
imię i nazwisko 

……………………………………… 

……………………………………… 

adres zamieszkania 

 

OŚWIADCZENIE 

Dot.: udziału w konsultacjach społecznych „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława” 

Ja, niżej podpisana/ w nawiązaniu do zapisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. 

RODO) wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych 

osobowych przez Urząd Miasta Mława z siedzibą przy ul. Stary Rynek 19, 06-500 Mława w celu 

przeprowadzenia konsultacji społecznych „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, 

energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława” na okres niezbędny, nie dłużej 

niż do dnia 12.12.2022r.  

 

Mława, dnia ……………..……2022 r.  

………………………………………………….… 

czytelny podpis 

Jednocześnie potwierdzam, że zostałam/em poinformowana/y, iż:  

• administratorem moich danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mława, adres siedziby: 06-500 Mława, ul. Stary Rynek 19,  

tel. 23/6543382, e-mail: info@mlawa.pl, 

• Burmistrz Miasta Mława nie planuje udostępniać moich danych osobowych innym jednostkom, osobom fizycznym ani 

organizacjom, nie zamierza także przekazywać moich danych osobowych do państw trzecich, ani organizacji 

międzynarodowych, 

• dane osobowe będę przetwarzane na podstawie art. 6 lit. a), c), e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego  

i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 

• dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych „Projekt założeń do planu zaopatrzenia 

w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru Miasta Mława”   

• w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych powołanym przez 

Burmistrza Miasta Mława - Marcin Kurpiewski, e-mail: iod@mlawa.pl, 

• przysługuje mi prawo (w uzasadnionym przypadku) żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także żądania przenoszenia danych, które realizowane będą na 

zasadach określonych w rozdziale III RODO, 

• przysługuje mi prawo (w uzasadnionym przypadku) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych, 

który będzie mógł być realizowany na zasadach określonych w art.21 RODO (sprzeciw można wnieść osobiście w siedzibie 

administratora danych osobowych lub poprzez wysłanie wiadomości na adres e – mail inspektora ochrony danych 

osobowych), 

• w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza zapisy rozporządzenia RODO, przysługuje  

mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres 

siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), 

• dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu podejmowania decyzji, w tym profilowaniu 

 

 

 

…………………………………..….………………….… 

czytelny podpis 


