………………………….., dnia ……………...
(miejscowość)

Pani
Bogusława Tomasik
Przewodnicząca Rady Gminy Nieporęt
Na podstawie art. 28aa ust. 6, 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559
ze zm.), ja niżej podpisana/y ………………………………………………………………………….................................,
(imię i nazwisko)

zamieszkała/y w ………………………………………………………………………………………………..……………,
(adres zamieszkania na terenie gminy Nieporęt)

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem Gminy Nieporęt za 2021 rok, podczas sesji Rady Gminy Nieporęt *).
Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób **), zapoznanych z Klauzulą informacyjną, zawartą
na odwrocie zgłoszenia:
Lp.
Imię i nazwisko
Adres zamieszkania
Własnoręczny podpis
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

.……………………………….
(podpis zgłaszającego)
- verte –
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*) Zgodnie z art. 28aa ust. 8 ustawy o samorządzie gminnym - Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień,
na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do
głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w
debacie wynosi 15.
**) Zgodnie z art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym - Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos, składa do
przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami: w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;
____________________________________________________________________________________________________
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA ORAZ MIESZKAŃCA
ZGŁASZAJĄCEGO UDZIAŁ W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY NIEPORĘT
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: Rozporządzenie).
1. Administratorem Pani /Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Nieporęt, adres: Plac Wolności 1; 05-126 Nieporęt adres
e-mail:urzad@nieporet.pl; numer telefonu: (22) 767 04 00; fax: (22) 767-04-41. (dalej: Administrator).
2. W Urzędzie Gminy w Nieporęcie powołany został Inspektor Ochrony Danych z którym może się Pani/Pan skontaktować w
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (adres e-mail: iod@nieporet.pl).
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust 1 lit c i e Rozporządzenia w związku z art. 28aa
ust. 6 i 7 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zmianami) w celu
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej Administratorowi, udzielenia poparcia mieszkańcowi, który chce wziąć udział i zabrać głos
w debacie nad Raportem o stanie Gminy Nieporęt oraz w celu związanym z czynnym udziałem w debacie nad Raportem o
stanie Gminy Nieporęt.
4. Dane osobowe w postaci wizerunku osoby biorącej udział w debacie, będą przetwarzane za Pani/Pana zgodą, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia, w celach informacyjnych i promocyjnych Administratora i Urzędu Gminy Nieporęt.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia poparcia mieszkańcowi
biorącemu czynny udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Nieporęt oraz czynnego udziału mieszkańca Gminy
Nieporęt, w debacie nad Raportem o stanie Gminy Nieporęt.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom na podstawie obowiązujących przepisów
prawa oraz w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
7. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego / organizacji międzynarodowej.
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z załącznika nr 3 do Rozporządzenia Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. z 2011r. Nr 14, poz. 67 ze zmianami), a dane
osobowe w postaci wizerunku, przez okres niezbędny do realizacji celów, do jakich zostały pozyskane.
9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, bez
wpływu na czynności dokonane przed cofnięciem zgody.
10. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
11. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani,
że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy Rozporządzenia.
Oświadczenie zgłaszającego udział w debacie o stanie Gminy Nieporęt za 2021 rok
Wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie, wykorzystanie, obróbkę i rozpowszechnianie mojego wizerunku, utrwalonego
podczas obrad Rady Gminy Nieporęt, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Wyrażam zgodę na nieodpłatną publikację moich danych osobowych i mojego wizerunku, na wszelkich polach przekazu
i we wszelkich materiałach dotyczących debaty oraz celach informacyjnych i promocyjnych przez Administratora oraz Urząd
Gminy Nieporęt.
Niniejsza zgoda do w/w celów następuje bez ograniczeń czasowych.

……………………………………………………
(czytelny podpis składającego oświadczenie)
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