
Psary, dnia ………………………………

Sz. P.
Jacenty Kubica
Przewodniczący Rady Gminy Psary

ZGŁOSZENIE

Ja, niżej podpisana/podpisany …………………………………………..………..….
(imię i nazwisko)

 zamieszkały

w ………………………………………………..…………………………………………….. , 
(adres zamieszkania)

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Psary za 2021 rok.

W załączeniu wykaz ……… podpisów osób popierających mój udział w debacie nad

Raportem  o stanie Gminy Psary za 2021 rok.

…………………………………………………………………………………
       data i podpis



Klauzula Informacyjna o Przetwarzaniu Danych Osobowych (Raport o stanie gminy)

Zgodnie  z  art.  13  i  14  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia
27  kwietnia  2016r.  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),  (zwanego  dalej  „RODO”)
informuję, że:

1 Administratorem  Danych  jest  Gminy  Psary  reprezentowana  przez  Wójta  Gminy  Psary  z  siedzibą
w Urzędzie Gminy ul. Malinowicka 4, 42-512 Psary. 

2 W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z inspektorem
ochrony danych e-mail: iod@psary.pl;

3 Celem przetwarzania danych jest przygotowania i przeprowadzenia procedury raportu o stanie Gminy
Psary.

4 Osoby zgłaszające się do Debaty:
Państwa dane osobowe w postaci:  imienia,  nazwiska,  miejsca zamieszkania,  wizerunku oraz głosu
mogą zostać upublicznione podczas sesji Rady Gminy Psary która jest transmitowana i utrwalona za
pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

5 Osoby udzielające poparcia:
Państwa dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, podpisu będą przetwarzane w celu weryfikacji
poparcia  dla  osoby  zgłaszającej  się  do  debaty.  Państwa  dane  zostaną  przekazane  przez  osobę
zgłaszającą się do debaty nad raportem.

6 Podstawą  prawną  przetwarzania  danych  jest  art.  6  ust.  1  lit.  c)  i  e)  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),  zwanego  dalej
„RODO” oraz art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

7 Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z  Rozporządzenia  Prezesa  Rady
Ministrów z  dnia  18  stycznia  2011 r.  w sprawie  instrukcji  kancelaryjnej,  jednolitych  rzeczowych
wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.

8 Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych mogą być instytucje, firmy z którymi zostały zawarte umowy
powierzenia  danych,  inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa  oraz osoby trzecie
w związku  z  tym,  iż  nagranie  z  sesji  stanowi  informację  publiczną  w rozumieniu  ustawy z  dnia
6  września  2001r.  o  dostępie  do  informacji  publicznej  i  jest  udostępnianie  na  stronie  Biuletynu
Informacji  Publicznej  Urzędu  Gminy Psary  i  na  stronie  internetowej  gminy  oraz  w inny sposób
zwyczajowo przyjęty.

9 Pozyskane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej
z zastrzeżeniem, że odbiorcami danych  udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie
internetowej Urzędu mogą być podmioty o których mowa wyżej.

10 Informujemy  o  prawie  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  danych  osobowych  dotyczących
osoby, której dane dotyczą  w zakresie przewidzianym w RODO o ile odrębne przepisy nie stanowią
inaczej.

11 Prawo do usunięci, sprzeciwu, ograniczenia lub przeniesienia danych osobowych w postaci nagrania
Pana/Pani barwy głosu i przekazanych przy jego użyciu danych lub obrazu Pana/Pani wizerunku nie
ma w tym przypadku zastosowania.

12 Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego.
13 Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w celu podejmowania zautomatyzowanej  decyzji  i  nie będą

przetwarzane w celu profilowania.


