FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD
RAPORTEM O STANIE GMINY LIMANOWA ZA 2020 ROK
Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko mieszkańca)
zamieszkały/a……………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania na terenie Gminy Limanowa)
zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Limanowa za rok 2020.
…..………………………………………………...
(data i podpis)
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla mieszkańca zgłaszającego udział w debacie

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Limanowa, siedziba: Urząd Gminy
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B 34-600 Limanowa, tel. 18 33 72 252, e-mail:
sekretariat@gminalimanowa.pl
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@gminalimanowa.pl: listownie –
adres administratora danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”
3. Cel przetwarzania danych osobowych: udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy
Limanowa za rok 2020 w związku z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713);
4. Odbiorcy danych: podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku
z obsługą elektronicznego systemu obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Limanowa oraz
w związku z obsługą sesji Rady Gminy Limanowa. Sesje Rady Gminy są jawne i transmitowane,
więc imię i nazwisko może zostać ujawnione podczas obrad Rady Gminy oraz w materiałach
dotyczących Sesji.
5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
6. Ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Podanie danych jest obowiązkowe. Bez podania danych nie można uczestniczyć
w debacie.

.

WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH UDZIAŁ MIESZKAŃCA W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY LIMANOWA
…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko zgłoszonego mieszkańca)
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Informacje o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających
udział danego mieszkańca w debacie

1. Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Limanowa, siedziba: Urząd Gminy
Limanowa, ul. Matki Boskiej Bolesnej 18B 34-600 Limanowa, tel. 18 33 72 252, e-mail:
sekretariat@gminalimanowa.pl.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail: iod@gminalimanowa.pl: listownie –
adres administratora danych z dopiskiem „Do Inspektora ochrony danych”
3. Cel

przetwarzania

danych

osobowych: poparcie udziału

zgłoszonego

mieszkańca

w debacie nad Raportem o stanie Gminy Limanowa za rok 2020 w związku z art. 28aa ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713).
4. Odbiorcy danych: podmioty prywatne, z którymi zawarto stosowne umowy w związku
z obsługą elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Limanowa.
5. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z instrukcji kancelaryjnej, jednolitego
rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
6. Ma Pan/Pani prawo:
a) dostępu do treści swoich danych,
b) sprostowania swoich danych osobowych,
c) w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do
usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania danych,
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
7. Podanie danych jest obowiązkowe. Poparcie bez podania danych osobowych nie będzie
uwzględnione

przy

weryfikacji

w debacie zgłoszonego mieszkańca.

potrzebnej

liczby

osób

popierających

udział

