Korycin, dnia …………………… 2020 r.
Przewodnicząca Rady Gminy Korycin

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

Zamieszkały/a w ……………………………………..…………………….……………
(adres zamieszkania na terenie gminy Korycin)

Zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Korycin za 2019 rok.
Swoje zgłoszenie składam z poparciem następujących osób:
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…………………………………………………
(podpis zgłaszającego udział w debacie)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w przypadku zgłaszania udziału
w debacie nad raportem o stanie Gminy Korycin
Uwaga: do listy poparcia – 20 osób powinna być dołączona nw. klauzula
informacyjna.
Zgodnie z art. 14 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. 2016. 119, str.1, sprost. Dz. Urz. UE. L. 2018. 127, str. 2)
(w skrócie RODO), informuje się, że:
1) Z chwilą przekazania do Urzędu Gminy Korycin danych osobowych osób
zgłaszających udział w debacie i osób ich popierających, administratorem danych
jest Wójt Gminy Korycin z siedzibą w Korycinie, ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin.
2) W sprawach ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych za pośrednictwem adresu email: iod@korycin.pl lub listownie:
Inspektor Ochrony Danych, Urząd Gminy Korycin, 16-140 Korycin, ul. Knyszyńska
2a;
3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w debacie nad
raportem o stanie gminy na podstawie art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506) a oraz art. 6 ust. 1 lit c) i lit e)
RODO;
4) Przetwarzane będą następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: imię
i nazwisko, oraz adres zamieszkania w przypadku osoby zgłaszającej udział
w debacie oraz imię i nazwisko w przypadku osób popierających;
5) Pani/Pana dane osobowe nie będą ujawniane odbiorcom innym, niż uprawnieni
na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym dane zostały powierzone do
przetwarzania;
6) Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji sprawy
dla jakiej zostały podane oraz prawnie ustalony okres archiwizacji;
7) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do własnych danych, prawo do
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania;
8) Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
9) Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
10) Pani/Pana dane zostały pozyskane od osoby zgłaszającej udział debacie raportu
o stanie gminy;
11) Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

