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Centrum Aktywności  Społecznej                                                                             
ul. Św. Rocha 3, 15-879 Białystok 
e-mail: konsultacje@um.bialystok.pl 

 
 
 

ANKIETA 
 

 
Szanowni mieszkańcy Białegostoku, 

zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących utworzenia na terenie Miasta 
Białegostoku osiedla nr 29 – Bagnówka. Udział w konsultacjach polega na wypełnienieniu ankiety. 
 

 
 
Oświadczam, że wszystkie informacje podane w ankiecie, w tym o zamieszkiwaniu na terenie 
Białegostoku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. 
 
 

Jestem świadoma(-my) możliwości weryfikacji podanych przeze mnie danych na podstawie dostępnych 
Miastu Białystok rejestrów, ewidencji lub innych danych.  
 

 

 

 

                                                                                      ..……………………….…….….…………………………………….. 
                                 podpis osoby biorącej udział w konsultacjach  

                                       (w przypadku osoby małoletniej podpis rodzica/opiekuna prawnego) 

 
 
 
 

 
 

Czy Pana/Pani zdaniem z części obszaru osiedli Jaroszówka i Wygoda powinno 

zostać wydzielone nowe osiedle Bagnówka ?  (zaznacz tylko jedną odpowiedź) 
 

 TAK                                                                        

             NIE 

                          

 

 

Dane osobowe1 (wypełnij czytelnie): 

Imię i nazwisko 
 

Wiek 
 

Adres 
zamieszkania 

ulica 
 
 

nr domu 
 
 

nr mieszkania  

kod 
pocztowy 

  -    BIAŁYSTOK 



 

 

 

 

 

JAK MOŻNA WZIĄĆ UDZIAŁ W KONSULTACJACH? 

 

 

Wypełniając ankietę  

do 11 grudnia 2020 r.  

w następujących formach: 
 

1) papierowo, a następnie złożyć ją do urny w wyznaczanych punktach: 

 Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miejskiego przy ul. Św. Rocha 3, 

 budynek Urzędu Miejskiego w Białymstoku, przy ul. Słonimskiej 1; 
 

lub 
 

2) elektronicznie: poprzez jej wypełnienie na stronie internetowej www.bialystok.pl  

lub www.cas.bialystok.pl, a następnie potwierdzenie udziału w konsultacjach poprzez 

„kliknięcie” w link, który zostanie wysłany na adres e-mail podany przez uczestnika konsultacji. 

 

 

 

Uwaga! 
Aby Twój udział w konsultacjach był ważny wypełnij i oddaj tylko jedną 
ankietę w formie papierowej lub elektronicznej. 
 

 

 

 

                                                 
1 Zgodnie z art. 13 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) (Dz. Urz. UE L 2016, 119, str. 1, sprost. Dz. Urz. UE. L 2018, 127, str. 2), zwanego RODO, informuję, że:  

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok; 

2) W sprawach ochrony danych osobowych  można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 

Białystok, tel. 85 8797979, e-mail: bbi@um.bialystok.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami  Miasta  Białegostoku,  na  podstawie  art. 6 ust. 1 

lit. e) RODO  w  związku  z  ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.) oraz uchwały Nr XXXVI/590/17 Rady 

Miasta Białystok z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu konsultacji społecznych Miasta Białegostoku (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2017 r. poz. 

2382). 

4) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały 

powierzone do przetwarzania.  

5) Pozyskane dane będą przechowywane przez okres 25 lat od zakończenia sprawy, a po tym okresie zostaną poddane ocenie przydatności przez Archiwum 

Państwowe. 

6) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do krajów spoza UE; 

7) Przysługuje Pani/Panu prawo do:  

a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; 

c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO; 

d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO; 

e) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania, na zasadach określonych w art. 21 RODO. 

8) W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

9) Podanie danych jest dobrowolne, a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Niepodanie wszystkich 

wymaganych danych będzie skutkowało nieważnością ankiety. 

10) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

http://www.bialystok.pl/

