
Formularz zgłaszania uwag i wniosków do projektu 
Wieloletni Programu Współpracy Wojewody Pomorskiego 

 z organizacjami pozarządowymi na lata 2021 2025 
 

1. Dane organizacji: 

Nazwa  
organizacji 

 
 

Imię i nazwisko osoby 
reprezentującej organizację 

 

 

2. Zgłaszane uwagi i wnioski: 

Część dokumentu, do którego odnosi się 
uwaga lub wniosek 

Proponowana treść 
(proszę podać ust., pkt, lit, co do których 
proponuje się zmiany oraz treść zmiany) 

Uzasadnienie proponowanej zmiany 

 1. Postanowienia ogólne   
2. Cel główny i cele szczegółowe programu   
 3. Zasady współpracy   
 4. Zakres przedmiotowy współpracy   
5. Formy Współpracy pozafinansowej   
6. Formy współpracy finansowej   
7. Priorytetowe zadania publiczne   
 8. Wysokość środków przeznaczonych na 
realizacje Programu 

  

9. Sposób realizacji programu   
 10. Sposób oceny realizacji programu   
§ 11. Tryb powoływania i zasady działania 
komisji konkursowych do opiniowania 
ofert w otwartych konkursach ofert 

  

12. Sposób oceny realizacji   
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE – RODO informujemy, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku jest Wojewoda 
Pomorski, z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 21/27. 

2) W celu kontaktu z Inspektorem ochrony danych w Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku mogą skorzystać Państwo z 
następujących możliwości: przez e-mail: iod@gdansk.uw.gov.pl lub  listownie na adres: Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk. 

3) Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne w związku z uczestnictwem w spotkaniach konsultacyjnych projektu 
Programu Współpracy Samorządu Województwa Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021. 

4) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 5a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego.  

5) Pani/Pana dane będą przekazywane innym podmiotom, którym zlecane są usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych.  
Takie podmioty będą  przetwarzać dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. Ponadto w zakresie 
stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu  zainteresowanemu taką informacją lub publikowane w BIP 
Urzędu. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia obowiązującego nas okresu archiwizacji. 
7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania. 
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

mailto:iod@gdansk.uw.gov.pl

