
ZGŁOSZENIE 

 

Ja, niżej podpisany(a) …………………….., zamieszkały(a) w ………………………..(adres 

zamieszkania na terenie gminy) zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy 

Przemęt 

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

      

 

 ………………………… 

                                                                                                             /podpis/ 

    

 

 

 

 



 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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, 

(dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r. 

Wójt Gminy Przemęt jako Administrator danych osobowych Urzędu Gminy Przemęt, podaje 

następujące informacje: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Przemęt oraz Rada Gminy Przemęt  

z siedzibą w Urzędzie Gminy Przemęt, ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, dane kontaktowe: 

urzad@przemet.pl, tel. 65 549 60 71, 65 615 69 66 

2) Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Gminy Przemęt jest Pani Liwia Sterna, 

tel. 65 615 69 90, adres e-mail: iod@przemet.pl 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia 

             o ochronie danych w związku z art. 28 aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 506) w celu zgłoszenia przez mieszkańca chęci zabrania głosu podczas debaty. 

4) Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą:  

- osoby upoważnione przez Administratora Pani/Pana danych osobowych do przetwarzania danych   

  w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, 

- podmioty, którym udostępnienie danych osobowych uregulowane jest odrębnymi przepisami  

  prawa,  

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z ustawowym obowiązkiem przechowywania 

dokumentacji – obowiązującym Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt. 

6) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani żadnej organizacji 

międzynarodowej. 

7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania oraz prawo do 

żądania usunięcia danych osobowych w przypadku gdy dane nie są niezbędne do celów, dla których 

były zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem. 

8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan,  

iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych.   

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, gdyż przesłankę 

przetwarzania danych stanowi przepis prawa. 

10) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą też poddawane 

procesowi profilowania. 

        

 

       Zapoznałam/ Zapoznałem się 

 

…………………………………………… 

                    (Data i podpis) 
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