
Formularz zgloszenia propozycji do projektu "Rocznego programu wsp6/pracy Wojew6dztwa Mazowieckiego z organizacjami pozarz'!dowymi oraz 
podmiotami wymienionymi wart. 3 ust. 3 ustawy 0 dzialalnosci pozytku publicznego i 0 wolontariac ie na 2022 rok" 

Dane podmiotu zglaszaj'!cego uwa(!i: 
Nazwa podmiotu: . 
Adres : .............. . 
Nr telefonu: . . . ....... . . 
Adres poczty elektronicznej : . 

Sugerowana zmiana (konkretna propozycja 
Zapis w Programie wsp6lpracy na 2021 nowego brzmienia paragrafu, ust~pu , punktu) 

L.p. 
rok, do kt6rego zglaszane Sq uwagi wraz ewentualnie propozycja nowego zapisu w Uzasadnienie 

z nr paragrafu, ust~pu , punktu projekcie Programu na 2022 rok nieistniejqcego 
w Programie wsp61pracy na 2021 

Punktem wyjscia do skladania propozycji do projektu Programu wsp61pracy na 2022 rok jest tres¢ aktualnie obowiqzujqcego Programu wsp61pracy na 2021 
rok http://dialog.mazov ia. pllwspol praca/prog ram-wspolpracy 

Wypelniony Formularz mozna przesla¢: 

~ mailem: dialog@mazovia.pl; 
>- pocztq na adres: 

Biuro Oialogu i Inicjatyw Spolecznych 
Urzqd Marszalkowski Wojew6dztwa Mazowieckiego w Warszawie 
ul. Okrzei 35, 03-472 Warszawa 
z dopiskiem " Program wsp6/pracy 2022" 



Klauzula informacyjna 

Uprzejmie informujemy, ie administratorem danych osobowych jest \Nojew6dztwo Mazowieckie, dane kontaktowe : Urzqd Marszatkowski Wojew6dztwC! Mazowieckiego 
w Warszawie , ul. Jagiellor'lska 26 , 03-719 Warszawa, tel . (22) 5979-100, email : urzad marsz3iko' .. V3ki,E 'I-:1 ::L:OV1G.Ql, ePUAP: /umwm/esp. Administratcr wyznaczyl inspektora 
ochrony danych . z ktorym moina skontaktowac si~ pod adresem e-mail : iod@mazovia.pl. 

Pani/Pana dane osobowe: 

1. b~dq przetwarzane zgodnie z art. 6 us!. 1 Ii!. e rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie oehrony osob 
fizyeznyeh w zwiqzku z przetwarzaniem danyeh osobowyeh i w sprawie swobodnego przeplywu takieh danyeh oraz uehylenia dyrektywy 95/46NVE (ogolne rozporzqdzenie 
o oehronie danyeh) , dalej zwane RODO, w eelu real izaeji zapisow art. 5a us!. 1 dnia 24 kwietnia 2003 r. 0 dzialalnosci poiytku publicznego i 0 wolontariaeie (Dz . U. z 2020 
r. poz. 1057); 

2. mogq bye udost~pnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisow prawa oraz swiadczqcym obsfug~ administracyjno-organizacyjnq Urz~du ; 
3. b~dq przechowywane nie dtuiej, nii: to wynika z przepisow ustawy z dnia 141ipca 1983 r. 0 narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 
W granicach i na zasadach opisanych w przepisach prawa, przystuguje Pani/Panu prawo iqdania: 
1. dost~pu do swoich danych osobowych , ich sprostowania , usuni~cia , ograniczenia przetwarzania , wniesienia sprzeciwu, z przyczyn zwiqzanych z Pani/Pana szczegolnq 

sytuaejq; 
2. wniesienia skargi do organu nadzorczego , ktorym jest Prezes Urz~du Ochrony Danych Osobowych (szczegofy na stronie internetowej https:lluodo.gov.pl). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych wiqie si~ z brakiem mOi:liwosci ewentualnej odr~bnej korespondencji z wnoszqcym uwagi. 


