……………...…..…….………………
(miejscowość, data)

………………………………………………...
(imię i nazwisko)

…………………………………………………
…………………………………………………
(adres zamieszkania)

P. Barbara Kwiecińska
Przewodnicząca Rady Gminy Rzezawa
ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa

W związku z art. 28aa ust. 1., ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz na podst. art. 28aa ust. 7 w/w ustawy
Ja, niżej podpisany ........................................................................................................., zamieszkały
................................................................................................................................................. (adres
zamieszkania na terenie gminy) zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie gminy
Rzezawa.
Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
Lp.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Imię i nazwisko

Podpis

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
…

…………………………………………………
(podpis)

Klauzula informacyjna

1.
2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Rzezawa.
Z administratorem – Wójtem Gminy Rzezawa można się skontaktować pisemnie na adres: ul. Długa 21,
32-765 Rzezawa lub telefonicznie: 14 6858600.
Administrator – Wójt Gminy Rzezawa wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan
kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych - telefonicznie: 14 6858600 w.18,
elektronicznie: iod@rzezawa.pl lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy Rzezawa.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (tj. jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze). W celu umożliwienia udziału w debacie,
o której mowa w art. 28 aa ust. 6 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Przewodniczący Rady
Gminy musi otrzymać potwierdzenia poparcia tego wniosku przez co najmniej 20 osób.
Państwa dane osobowe będą przekazane Wójtowi Gminy Rzezawa w celu prowadzenia obsługi Rady Gminy
Rzezawa oraz mogą być udostępnione innym osobom i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa.
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4,
a po tym czasie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: dostępu do swoich
danych osobowych; poprawiania swoich danych osobowych; wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania
danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa..
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem
możliwości realizacji celu, o którym mowa w pkt. 4.

