EUROPEJSKI ZNAK JAKOŚCI ZARZĄDZANIA W SAMORZĄDZIE
TERYTORIALNYM - formularz zgłoszeniowy

Szanowni Państwo,
Bardzo prosimy o podanie podstawowych danych na temat Państwa Jednostki
Samorządu. Są one potrzebne do przygotowania dla Państwa pakietu startowego
niezbędnego do dokonania zgłoszenia gminy/powiatu/samorządu województwa do
programu. Pakiet startowy umożliwi Państwu rozpoczęcie starań o uzyskanie
Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym.

UWAGA!
Po wypełnieniu niniejszej ankiety prosimy o pobranie wzoru potwierdzenia aplikacji do programu,
wypełnienie go, podpisanie przez Sekretarza JST, zeskanowanie i przesłanie na adres e-mail:
eloge@frdl.org.pl
Wzór dostępny jest TUTAJ

Nazwa Jednostki Samorządu Terytorialnego:

Województwo

*

*

Można udzielić jednej odpowiedzi.

dolnośląskie

łódzkie

podkarpackie

świętokrzyskie

kujawsko-pomorskie

małopolskie

podlaskie

warmińsko-mazurskie

lubelskie

mazowieckie

pomorskie

wielkopolskie

lubuskie

opolskie

śląskie

zachodniopomorskie

Typ jednostki samorządowej

*

Można udzielić jednej odpowiedzi.

gmina wiejska
gmina miejsko-wiejska
gmina miejska
miasto na prawach powiatu
powiat ziemski
województwo samorządowe

Liczba mieszkańców

*

Liczba pracowników Urzędu

*

Liczba radnych jednostki samorządowej

*

Imię i Nazwisko osoby upoważnionej do koordynacji programu ELoGE w Państwa jednostce
samorządu:

*

Adres e-mail osoby upoważnionej do koordynacji działań w programie ELoGE w Państwa
jednostce samorządu:

*

Proszę podać email w formacie np. jan.kowalski@email.com

Bezpośredni numer telefonu do koordynatora programu:

*

W procesie aplikacji o uzyskanie ELoGE realizowane będą, za pomocą platformy
webankieta.pl, badania opinii mieszkańców jednostki samorządu.
Webankieta.pl umożliwia uzyskiwanie zautomatyzowanej informacji na temat przebiegu
i wyników badania. Raporty z informacjami mogą być wysyłane na podany adres e-mail.
Poniżej może Pani / Pan określić rodzaj i częstotliwość otrzymywania takich raportów.
Jakiego rodzaju raporty chcesz otrzymywać?

*

Dotyczy badania realizowanego wśród mieszkańców Twojej jednostki samorządu terytorialnego.
Można zaznaczyć kilka odpowiedzi.

raporty tygodniowe
wyłącznie raport końcowy

nie chcę uzyskiwać tych informacji

INFORMACJA
dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie realizacji programu
„Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym - ELoGE”
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 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, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej z
siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, kontakt mailowy pod adresem:
eloge@frdl.org.pl
2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a. realizowania prawnie uzasadnionych interesów Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,
tj. w celu przyznania dla JST Europejskiego Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie
Terytorialnym - "ELoGE”;
b. przetwarzania wizerunku w przypadku uzyskania przez jednostkę samorządową Europejskiego
Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym - "ELoGE ᴀ na podstawie zgody w oparciu o
art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora oraz
podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
5. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt (1) będą przechowywane przez

czas realizowania przez Administratora interesu prawnego w zakresie przyznawania znaku jakości, a
dane osobowe przetwarzane w celu wskazanym w pkt (2) do czasu cofnięcia przez Pana/Panią zgody
na przetwarzanie danych w tym celu.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych
Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia
danych.
7. Przysługuje Panu/Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia
o wycofaniu zgody na adres mailowy: eloge@frdl.org.pl
8. Przysługuje Panu/Pani prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego w pkt
(2) wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w
przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych
wobec Pana/Pani interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń.
9. Na działania Administratora przysługuje Panu/Pani skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10. Podanie danych osobowych dobrowolne, nie jest wymogiem ustawowym, umownym, ani
warunkiem zawarcia umowy, lecz odmowa ich podania uniemożliwi udział w procesie ubiegania się o
znak jakości dla jednostki samorządowej.
11. W stosunku do Pana/Pani nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podanych przeze mnie w zgłoszeniu
udziału w programie „Europejski Znak Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym
ELoGE” , przez Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie,
ul. Żurawia 43, 00-680 Warszawa, w celach wynikających z udziału mojej jednostki samorządu
we wskazanym programie.

*

Można udzielić jednej odpowiedzi.

tak

nie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci wizerunku przez
Administratora - Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej z siedzibą w Warszawie, ul. Żurawia 43,
00-680 Warszawa, w przypadku uzyskania przez moją jednostkę samorządową Europejskiego
Znaku Jakości Zarządzania w Samorządzie Terytorialnym - "ELoGE”
Można udzielić jednej odpowiedzi.

tak

nie

*

