
ANKIETA DIAGNOZUJĄCA POTRZEBY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH 

MIASTA CIESZYNA 

Burmistrz Miasta Cieszyna zwraca się z prośbą o wypełnienie ankiety badającej potrzeby Państwa 

organizacji. Dane te posłużą nam do kontaktu, zaplanowania pracy, tak aby w przyszłości 

integrować i wspierać organizacje pozarządowe działające na terenie Cieszyna. 

Nazwa organizacji  

 

Ulica i nr: 

 

Kod pocztowy: Miejscowość: 

Imię i nazwisko osoby reprezentującej NGO: Funkcja: 

 

Telefon kontaktowy organizacji*: 

 

 

E-mail kontaktowy 

organizacji*: 

Nr wpisu do KRS lub innego rejestru: 

Zakres działania – najważniejsze zadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czego organizacja potrzebuje, żeby się rozwijać lub lepiej realizować swoje cele?(proszę zakreślić, stawiając znak X) 

1 □ dostarczenie informacji na temat przepisów związanych z działalnością organizacji pozarządowych 

2 □ dostarczenie informacji na temat konkursów, grantów 

3 □ szkolenia, doradztwo związane z działalnością organizacji pozarządowych 

4 □ promocja wydarzeń w kanałach promocji zależnych od miasta 

5 □ pomoc w znalezieniu lokalu (zorganizowanie miejsca spotkań) 

Inne uwagi, spostrzeżenia i pytania 

 

 

 

 

 

 

* Podanie danych jest dobrowolne 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ankiecie diagnozującej potrzeby 

organizacji pozarządowych Miasta Cieszyna przez Burmistrza Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, w 

celu diagnozy potrzeby organizacji pozarządowych Miasta Cieszyna oraz ułatwienia kontaktu z organizacjami 
pozarządowymi. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i mogę ją w dowolnym momencie wycofać z tym, że 

wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody, przed jej 

wycofaniem.              

          …………………………. 
                 (Podpis) 
 

Uprzejmie prosimy o wypełnienie ankiety i dostarczenie bezpośrednio do punktu obsługi klienta Urząd 

Miejski w Cieszynie, ul. Rynek 1, lub na adres: msobiecka@um.cieszyn.pl. Dodatkowych informacji 

mailto:msobiecka@um.cieszyn.pl


udziela Maria Sobiecka Samodzielne stanowisko ds. organizacji pozarządowych, osób starszych i 

niepełnosprawnych tel. (33) 479 42 21 

      KLAUZULA INFORMACYJNA 

 

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 rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 
z 4.05.2016, str.1), zwanego dalej rozporządzeniem 2016/679 informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Cieszyna, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-
mail: urzad@um.cieszyn.pl; 

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miejski w Cieszynie, Rynek 1, 43-400 Cieszyn, e-mail: 
iod@um.cieszyn.pl; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: 

a) diagnozy potrzeby organizacji pozarządowych Miasta Cieszyna, 

b) ułatwienia kontaktu Burmistrza Miasta Cieszyna z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie 
Cieszyna, 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679 (zgoda na przetwarzanie danych osobowych); 

4. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą firmy informatyczne świadczące usługi IT dla Urzędu Miejskiego 
w Cieszynie; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych lub 
zakończenia realizacji celów, o których mowa w punkcie 3 klauzuli informacyjnej; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres: Urząd 
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych 
osobowych dotyczących Pani/Pana danych narusza przepisy rozporządzenia 2016/679; 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania ankieta diagnozująca potrzeby 
organizacji pozarządowych Miasta Cieszyna nie będzie brana pod uwagę. 

 

 


