
 

Pęcław, dnia……………. 2019 r. 

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Jerzy Mucha     

   

 

 

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

(imię i nazwisko) 

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

 

zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie gminy Pęcław za 2018 rok. Swoje 

zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: 

 
Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 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 (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

informuje się, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w ramach debaty nad raportem o stanie gminy jest Gmina Pęcław 

reprezentowana przez Wójta Gminy Pęcław, Pęcław 28, 67-221 Białołęka, tel. +48 831 71 26, e-mail: gmina@peclaw.eu 

2. W sprawach związanych z danymi osobowymi można skontaktować się z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych poprzez   

e-mail: iodo@amt24.biz tel. +48 76 3000140. 
3. Państwa dane będziemy przetwarzać w celu: 

a) realizacji procedury debaty nad Raportem o stanie gminy Pęcław za 2018 r., 

b) w celu zapewnienia obywatelom prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących                   

z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

4. Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali w zawiązku z obowiązkiem prawnym określonym w art. 28aa oraz art. 20 ust. 1b 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, realizowanym w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy 

publicznej, co jest zgodne z art. 6 ust. 1 lit. c i e ogólnego rozporządzenie  o ochronie danych. 

5. Wizerunek oraz inne dane przez Panią/Pana udostępnione zostaną upublicznione podczas sesji Rady Gminy.  Nagrania obrad sesji 

Rady Gminy są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Odbiorca lub kategorie odbiorców: Podmioty upoważnione           

na podstawie zawartych umów powierzenia oraz uprawnione na mocy obowiązujących przepisów prawa. 

6. Pozyskane dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji procedury debaty nad raportem o stanie gminy. Natomiast 

nagrania z sesji zamieszone są na stronie bip.peclaw.eu bezterminowo. Dodatkowo zgodnie z przepisami nagrania z sesji są 

zapisywane na nośnikach danych, które są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i będą 

przechowywane przez okres 50 lat. 

7. Dane będą udostępnione publicznie, więc każda osoba, która wejdzie na wskazane w pkt. 6 strony internetowe będzie miała do 

nich wgląd. W związku z powyższym należy się liczyć z faktem, że dane te zostaną udostępnione nieograniczonej liczbie osób           

z różnych państw, w tym również osobom z państw trzecich lub organizacji międzynarodowych. Odbiorcami danych osobowych 

mogą być m.in. Google i inne wyszukiwarki internetowe. 

8. Osoba, której dane Administrator pozyskał, przy uwzględnieniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu  o ochronie danych, 

ma prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych, 

b) ich sprostowania (poprawiania w przypadku gdy są niepoprawne lub niekompletne), 

c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, 

d) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel. 22 531 03 00        

w przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie jej danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych       

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora oraz nie 

będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub organizacji międzynarodowych. 

10. Udostępnienie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Pęcław za 2018 r. 

Poniższe zgłoszenie jest równoznaczne z udostępnieniem swoich danych, co w konsekwencji będzie prowadziło do ich 

rozpowszechnienia na zasadach opisanych powyżej. 

 

 

 

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie 

 

 

….................................................................. 
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WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH UDZIAŁ MIESZKAŃCA W DEBACIE 

NAD RAPORTEM O STANIE GMINY PĘCŁAW 

…................................................................................................................................. 
(imię i nazwisko zgłoszonego mieszkańca) 

 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 
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2.   

3.   

4.   
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/podpis/    
   

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


