Rekomendowany wzór zgłoszenia
mieszkańca do udziału w debacie
nad Raportem o stanie gminy Dźwierzuty za rok 2018
wraz ze wzorem listy podpisów

Dźwierzuty dnia …………………………………

Pan
Arkadiusz Aleksander Nosek
Przewodniczący Rady Gminy Dźwierzuty

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

(adres zamieszkania)

zgłaszam w trybie art. 28 aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z
2019 r. poz. 506) swój udział w debacie nad „Raportem o stanie gminy Dźwierzuty”.

……………………………………….
(podpis)

Swoje zgłoszenie do debaty przedkładam z poparciem następujących osób*:

L.p. Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Podpis

15.
16.
17.
18.
19.
20.
* zgodnie z treścią art. 28 aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym mieszkaniec, który
chciałby zabrać głos składa pisemne zgłoszenie poparte podpisami 20 (dwudziestu) osób.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami 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.U.UE.L.2016.119.1) oraz ustawy z dn. 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz .U. 2018
poz. 1000).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:


Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Wójt Gminy Dźwierzuty:
info@ug-dzwierzuty.pl, tel. 89 621 12 32. 12-120 Dźwierzuty ul. Niepodległości 6.



Administrator ustanowił Inspektora Ochrony Danych. W sprawach związanych z Pani/a danymi
proszę kontaktować się z IOD pod adresem e-mail: iod@ug-dzwierzuty.pl



Dane osobowe nie zostaną udostępnione innym podmiotom i będą przetwarzane wyłącznie
w celu prawidłowego zgłoszenia udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.



Podanie danych jest dobrowolne, ale ich podanie jest wymogiem uznania zgłoszenia
za prawidłowe.



Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
Dane te będą przechowywane przez okres 5 lat.



Mam prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

……………………………………….
(podpis)

