Formularz zgłoszenia propozycji do projektu „Rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z
organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i
o wolontariacie na 2023 rok”
Dane podmiotu zgłaszającego uwagi:
Nazwa podmiotu:
Adres:
Nr telefonu:
Adres poczty elektronicznej:

L.p.

Zapis w Programie współpracy na 2022
rok, do którego zgłaszane są uwagi wraz
z nr paragrafu, ustępu, punktu

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja
nowego brzmienia paragrafu, ustępu, punktu)
ewentualnie propozycja nowego zapisu w
projekcie Programu na 2023 rok
nieistniejącego w Programie współpracy na
2022 rok

Uzasadnienie

Punktem wyjścia do składania propozycji do projektu Programu współpracy na 2023 rok jest treść aktualnie obowiązującego Programu
współpracy na 2022 rok http://dialog.mazovia.pl/wspolpraca/program-wspolpracy
Wypełniony formularz można przesłać:
➢ e-mailem: organizacyjny@mazovia.pl
➢ pocztą na adres:
Biuro Dialogu i Inicjatyw Społecznych
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Okrzei 35, 03-715 Warszawa
z dopiskiem „Program współpracy 2023”
Klauzula informacyjna
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Województwo Mazowieckie, dane kontaktowe: Urząd Marszałkowski Województwa
Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa, tel. (22) 5979-100, email: urzad_marszalkowski@mazovia.pl, ePUAP: /umwm/esp.
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: iod@mazovia.pl.

Pani/Pana dane osobowe:
1. będą przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e 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), dalej zwane RODO, w celu realizacji zapisów art. 5a ust. 1 dnia 24 kwietnia 2003 r. o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057);
2. mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa oraz świadczącym obsługę administracyjnoorganizacyjną Urzędu;
3. będą przechowywane nie dłużej, niż to wynika z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przysługuje Pani/Panu prawo żądania:
1. dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/
Pana szczególną sytuacją;
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (szczegóły na stronie internetowej https://
uodo.gov.pl).
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych wiąże się z brakiem możliwości ewentualnej odrębnej korespondencji z wnoszącym
uwagi.

