
ZGŁOSZENIE 

 

 mieszkańca Gminy  Pawłowiczki do udziału w debacie 

 nad Raportem o stanie gminy za 2020 r. 

 

 

Ja, niżej podpisany ....................................................................................................................,  

zamieszkały w ............................................................................................................................ 
                                                        (miejscowość zamieszkania na terenie gminy)  

 

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Pawłowiczki. 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 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 (Dz. 

Urz. UE L 119 z 04.05.2016)(dalej: RODO) informuję, iż: 

 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą w Urzędzie 

Gminy  przy Placu Jedności Narodu 1, 47-280 Pawłowiczki, telefon kontaktowy:77 

4036461, adres poczty elektronicznej ug@pawlowiczki.pl  

2. Administrator danych osobowych informuje, iż został powołany Inspektor ochrony danych, 

którego funkcję pełni Pan Mariusz Kwaśnik. Kontakt z Inspektorem jest możliwy za 

pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@valven.pl lub pisemnie na adres siedziby 

Administratora danych, wskazany powyżej. 

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w związku z Pani/ Pana zgłoszeniem dotyczącym 

zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Pawłowiczki na podstawie art. 6 ust. 

1 lit. c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) 

wynikającego z:  

 art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 

713 z późn. zm.). 

4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania 

danych na podstawie przepisów prawa. 

5. Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w okresie niezbędnym do realizacji zadania 

a po jego zakończeniu zgodnie z symbolem klasyfikacyjnym określonym rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów  

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działań archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. 

(Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67).  

6. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, wynika z art. 28 aa ust. 7 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r., brak ich podania uniemożliwi złożenie przez Panią/ Pana 

zgłoszenia dotyczącego zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy 

Pawłowiczki. 

7. Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane przez Niego środki 

techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnić bezpieczeństwo procesom 

mailto:ug@pawlowiczki.pl


przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, 

w szczególności postanowieniom art. 32 RODO. 

8. W związku z przetwarzaniem danych przysługują Państwu następujące prawa: 

a) prawo dostępu do danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (art. 

15 RODO), 

b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy 

dane są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO), 

c) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach 

określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych (art. 18 RODO), 

9. Ma Pani/ Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie są przetwarzane przez Administratora danych w sposób 

zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu. 

 

     Data i podpis (czytelny) osoby składającej zgłoszenie: 

 

…........................................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: 

(imię i nazwisko – podpis czytelny) 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 
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