
Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.84.2022 Burmistrza Radzymina  
z dnia 7 czerwca 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji  

z mieszkańcami jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin  
projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie 

 
 
 

Ankieta konsultacyjna projektu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie 
wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin 

ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych  
do spożycia poza miejscem sprzedaży. 

Prosimy o opinię poprzez wypełnienie niniejszej ankiety. 
 
Uwaga! W celu identyfikacji osoby wypełniającej ankietę, prosimy o podanie prawidłowego numeru PESEL. Dane te są niezbędne do 
weryfikacji liczby udzielonych odpowiedzi unikalnych. Odpowiedź unikalna jest to odpowiedź udzielona jednokrotnie przez tę samą osobę. 
Do analizy będą brane tylko odpowiedzi unikalne. W przypadku wypełnienia kilku ankiet przez tę samą osobę do analizy będzie wybrana 
ankieta internetowa, natomiast ankiety papierowe będą wszystkie unieważnione. Podane dane identyfikacyjne nie zostaną wykorzystane 
inaczej, niż zgodnie z celem w jakim zostały udostępnione. Wyniki ankiety będą prezentowane wyłącznie w postaci zbiorczych zestawień. 

 
Nr PESEL  
 
 
 

Prosimy dokonać wyboru poprzez zaznaczenie odpowiedzi: 
 

Jestem za przyjęciem uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie wprowadzenia 
na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie Radzymin 
ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży  

 
 
Jestem przeciw przyjęciu uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie 
wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie 
Radzymin ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych 
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży  
 
 
Nie mam zdania 
 
 

Uwagi, opinie ……………………………………………………………….………………………………………………………… 
 

 
 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych osobowych ) informujemy, iż: 

           



a) administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Burmistrz Radzymina z siedzibą  
w Urzędzie Miasta i Gminy, Plac Kościuszki 2, 05-250 Radzymin. Dane kontaktowe: Urząd 
Miasta i Gminy Radzymin z siedzibą w Radzyminie, Plac Kościuszki 2, kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych, e-mail: iod@radzymin.pl, 

b) Pani/Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu: przeprowadzenia konsultacji społecznych 

z mieszkańcami „Osiedla Centrum” w Radzyminie, których przedmiotem jest projekt uchwały 

Rady Miejskiej w Radzyminie w sprawie wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej 

„Osiedle Centrum” w gminie Radzymin ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów 

alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, 

c) Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów 

archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do dopełnienia obowiązków 

wynikających z przepisów prawa, 

d) przysługuje Pani/Panu* prawo dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu oraz inne uprawnienia w tym 
zakresie przewidziane przez prawo, w tym do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem, 

e) przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego 
właściwego w sprawach ochrony danych osobowych w wypadu powzięcia informacji  
o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, 

f) Pana/Pani* dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą  
profilowane. 

 
* niepotrzebne skreślić 

 
Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 
Burmistrza Radzymina, z siedzibą w Radzyminie, Pl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin  
w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami „Osiedla Centrum”  
w Radzyminie, których przedmiotem jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Radzyminie  
w sprawie wprowadzenia na obszarze jednostki pomocniczej „Osiedle Centrum” w gminie 
Radzymin ograniczenia w godzinach nocnej sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych 
do spożycia poza miejscem sprzedaży.  

 
Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 
 
Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu  
i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych  
i prawie ich poprawiania. 

 
 
 
Ankietę prosimy wypełnić w terminie do 30 czerwca 2022 roku. 

 
 
Dziękujemy za udział w konsultacjach! 
 

 


