Zgłoszenie mieszkańca Gminy Toszek do udziału w debacie
nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2019
Ja, niżej podpisany/a ………………..…………………………….……….. zamieszkały/a
/imię i nazwisko/

w ………………………………………………………………….………..… zgłaszam swój udział
/adres zamieszkania - miejscowość/

w debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2019, która odbędzie się
podczas sesji absolutoryjnej Rady Miejskiej w Toszku, tj. w dniu 29 lipca 2020 r.

Toszek, dnia ……………. 2020 r.

…………………………………..
/czytelny podpis zgłaszającego/

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób 1:
Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Zgodnie z art. 28aa ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zgłoszenie powinno być poparte podpisami co najmniej 20 osób.
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Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1781), dalej „UODO” oraz z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. 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 (dalej „RODO”), niniejszym informuję:
I.

Administrator danych osobowych
Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2,
44-180 Toszek, jest Administratorem Pani/Pana danych osobowych.

II.

Inspektor Ochrony Danych
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 UODO Administrator powołał Inspektora Ochrony
Danych, z którym Pani/Pan może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych
osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.bip.toszek.pl,
e-mail: iod@valven.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.

III. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są i będą w celu oraz w zakresie niezbędnym
do rozpatrzenia zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok
2019 w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.
z 2020 r. poz. 713)
IV. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane
Administrator przetwarzać będzie Pani/Pana dane osobowe w następujących kategoriach:
1. Podstawowe dane identyfikacyjne osób reprezentujących podmiot:
1) imię i nazwisko,
2) adres zamieszkani – miejscowość.
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V.

Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt III, Pani/Pana dane osobowe
mogą być udostępnianie innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących
przepisów prawa.

VI. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO
lub organizacji międzynarodowych.
VII. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego
w pkt III celu przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).
VIII. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1. prawo dostępu do treści danych,
2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
3. prawo do usunięcia danych,
4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
5. prawo do przenoszenia danych,
6. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym czasie,
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
IX.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe są:
1. wymogiem prawnym wynikającym z 28aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713),
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wzięcia udziału
w debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2019.

X.

Pani/Pana dane osobowe nie będą
w tym również w formie profilowania.

przetwarzane

w

sposób

zautomatyzowany,

__________________________________
/podpis/

Pouczenie:
W związku z Rozporządzeniem 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) oraz w związku z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) zbierając podpisy popierające Pani/Pana
kandydaturę do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Toszek za rok 2019
staje się Pani/Pan administratorem tych danych osobowych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek
chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.
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