Wzór zgłoszenia mieszkańca Gminy Legnickie Pole
do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy
Imię i nazwisko: ........................................................................................
Adres zamieszkania: ..................................................................................
KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W związku z realizacją wymogów 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, dalej „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Legnickie Pole - Urząd Gminy
w Legnickim Polu, reprezentowany przez Wójta Gminy, adres: ul. Dientzenhofera 1, 59-241
Legnickie Pole.
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych, adres e-mail: sekretariat@legnickiepole.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu wskazanym w art. 28aa ustawy o
samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 poz. 506)
4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
procedury debaty nad raportem o stanie gminy, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo
dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych.
6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie
Gminy w Legnickim Polu Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo
wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych. Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00193 Warszawa telefon: 22 860 70 86.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych
będzie brak możliwości realizacji procedury debaty nad raportem o stanie gminy.
8. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Data i podpis osoby składającej zgłoszenie:
..................................................................

