ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY NOWE MIASTO W ROKU 2020

Przewodniczący Rady Gminy
Nowe Miasto

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………
zamieszkała/y/…………………………………………………………………………...............
(adres – miejscowość, ulica, nr domu)
zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Nowe Miasto w roku 2020.
Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących mieszkańców gminy:
 Przed podaniem swoich danych proszę zapoznać się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych
osobowych zamieszczoną na stronie 2 niniejszego zgłoszenia.
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KLAUZULA IFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE . L. Nr. 119, str. 1), dalej jako
RODO, informuję, że:
1.

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Nowe Miasto - 09-120 Nowe Miasto,
ul. Apteczna 8.

2.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się
poprzez email: iod@ugnowemiasto.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

3.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Gminy Nowe Miasto
wynikających z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym .

4.

Pana/Pani dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym niż uprawnieni na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do przetwarzania.

5.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji
celów przetwarzania danych osobowych oraz w czasie ustawowym określonym w przepisach o archiwizacji.

6.

Przysługuje Panu/Pani prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przenoszenia danych.

7.

Podanie danych osobowych wynika z obowiązujących przepisów prawa i jest obowiązkowe. Konsekwencją
niepodania przez Pana/Panią danych osobowych będzie brak możliwości udziału w debacie nad Raportem
o Stanie Gminy w 2020 roku.

8.

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych.

9.

Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez
Administratora Danych, w tym profilowaniu.

