Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 44/2021
Wójta Gminy Radziłów
z dnia 31 maja 2021 r.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA
do udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Radziłów
Ja niżej podpisany/a ……………………………….……………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a ………………………………...………………………………………………...
(adres zamieszkania na terenie gminy Radziłów)

zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Radziłów za rok …………….
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z realizacją wymogów 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, (Dziennik Urzędowy
UE, L 119/1 z 4 maja 2016 r.) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) określonych w art. 13 ust. 1 i 2
informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest URZĄD GMINY RADZIŁÓW z siedzibą
w Radziłowie, ul. 500-lecia 14, kod pocztowy 19-213, NIP: 7191192740, REGON: 000542244.

2.

Dane

kontaktowe

Inspektora

Ochrony

Danych:

Mariusz

Pientkowski

–

mpientkowski@nanocom.com.pl.
3.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z art. 28aa ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) 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.

4.

Odbiorcami Pani/Pana danych będą wyłącznie podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.
Dane zostaną udostępnione publicznie w trakcie trwania sesji Rady Gminy Radziłów, na której
odbędzie się debata.

5.

Pani/Pana będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procedury debaty nad raportem
o stanie gminy, a po tym czasie przez okres obowiązku archiwizacyjnego zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.

6.

Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne.

7.

Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody niewynikającej z obowiązków nałożonych przez
przepisy prawa.

8.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

……………………………….……………………………
(Data i podpis osoby składającej zgłoszenie)

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
Lp.
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20.

Imię i nazwisko

Podpis

