
 ZGŁOSZENIE 
udziału w debacie nad raportem o stanie gminy 

Ja, niżej podpisany ..............................................................................................................................,
(imię i nazwisko - czytelnie drukowanymi literami) 

zamieszkały:……..............................................................................................................................
(adres zamieszkania na terenie Gminy Wieliczka) 

zgłaszam chęć udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Wieliczka za 2020 r. 

Podpisując  zgłoszenie  oświadczam,  iż  zostałem  poinformowany/zostałam  poinformowana
o zasadach przetwarzania moich danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 119, s. 1) – dalej RODO −
informujemy, że: 
1. Administrator Danych.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych  jest Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka z siedzibą
w Wieliczce, 32-020 Wieliczka, ul. Powstania Warszawskiego 1.
2. Inspektor Ochrony Danych.
W sprawach  ochrony  Pani/Pana  danych  można  kontaktować  się  z  wyznaczonym  Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail iod@wieliczka.eu pod numerem telefonu 500 610 605.
3. Cele i podstawy przetwarzania.
Administrator  będzie  przetwarzał  dane  mieszkańca,  który  chciałby  zabrać  głos  w  debacie  nad
raportem o stanie gminy oraz osób udzielających poparcia w celu niezbędności wykonania zadania
realizowanego w interesie publicznym (art.  6 ust.  1 lit  e RODO), jakim  jest  w tym przypadku
zadanie określone w z art. 28aa ust 7 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.
4. Źródło pozyskania danych.
Administrator pozyskał Pani/Pana dane osób udzielających poparcia od mieszkańca który zamierza
zabrać głos w debacie nad raportem o stanie gminy.
5. Kategorie przetwarzanych danych.
Dane  identyfikujące  osoby  udzielające  poparcia  mieszkańcowi,  który  chciałby  zabrać  głos
w debacie nad raportem o stanie gminy  (imię, nazwisko, podpis).
6. Odbiorcy danych.
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane  podmiotom, które przetwarzają dane osobowe
w imieniu  Administratora  na  podstawie  zawartej  z  administratorem  umowy  powierzenia
przetwarzania  danych  osobowych;  firmom informatycznym,  hostingowym,  prawniczym,
audytorskim,  firmom zajmującym się  ochroną danych osobowych,  oprócz  tego możemy zostać
zobowiązani  np.  na  podstawie  przepisu  prawa  do  udostępnienia  Pana/Pani  danych  osobowych
podmiotom prywatnym i publicznym.
7. Okres przechowywania danych.
Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
w celach  archiwalnych  i  przechowywane  przez  okres  niezbędny  wynikający  z  przepisów
dotyczących archiwizowania dokumentów obowiązujących u Administratora - Rzeczowy Wykaz
Akt  lub  bezpośrednio  z  ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym
i archiwach.
8. Prawa osób, których dane dotyczą.
Posiada Pani/Pan prawo do:

1) dostępu do treści swoich danych;
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe;
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3) żądania usunięcia danych na podstawie art. 17 RODO (z zastrzeżeniem ust 3 lit b i/lub e);
4) ograniczenia przetwarzania na podstawie art. 18 RODO;
5) prawo wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO;
6) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj.  Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r.

9. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych.
Podanie  Pani/Pana  niezbędne  do  zrealizowania  obowiązków  określonych  w  pkt  3  klauzuli
informacyjnej.
10. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu.

 …………………………………………………………….
 czytelny podpis

 Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: 

Lp. Imię i nazwisko Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.
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Lista poparcia ……………………………………………………………….
imię i nazwisko  mieszkańca

zgłaszającego chęć udziału w debacie nad raportem o stanie gminy c. d. 

Lp. Imię i nazwisko Podpis

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.
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