ZGŁOSZENIE
Ja, niżej podpisana/y ............................................................................................, zamieszkała/y
w

................................................................................................................................................
(dokładny adres zamieszkania na terenie gminy)

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Szlichtyngowa za 2019 rok.
…………………………………………….
(data i podpis)
Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
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Imię i nazwisko

Podpis

POUCZENIE
W związku z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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 Panią/Pana,
że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Szlichtyngowa Rynek 1,
67-407 Szlichtyngowa tel. 655492327 umig@szlichtyngowa.pl.
2.Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: e-mail iodo@szlichtyngowa.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w debacie nad Raportem o stanie
gminy Szlichtyngowa za 2019 r .na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - art. 28 aa ust. 7 pkt. 2) ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania tych danych na podstawie
przepisów obowiązującego prawa oraz upoważnione przez Administratora ora podmioty przetwarzające dane
osobowe w imieniu Administratora.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot. archiwizacji
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich
danych, prawo do ich sprostowania oraz żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania tych danych.
7. W przypadku informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu wzięcia udziału lub udzielenia poparcia
osobie zgłaszającej się do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 r. jest Pani/Pan zobowiązana
do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości wzięcia udziału lub
udzielenia poparcia osobie zgłaszającej się do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 r.
9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

