………………………..
(miejscowość, data)

……………………………..
(imię i nazwisko)

……………………………..
…………………………….
(adres zamieszkania)

Przewodniczący
Rady Gminy w
Brąszewicach

W związku z art. 28aa ust 1., ust 4 i ust 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506) zgłaszam chęć wzięcia udziału w
debacie nad Raportem o Stanie Gminy Brąszewice za rok 2018.
W załączeniu przedstawiam listę z podpisami poparcia, o której mowa w art. 28aa ust
7, ustawy o samorządzie gminnym.
Jednocześnie informuję, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą
przetwarzania moich danych.

……………………………………..
(podpis)

Załączniki:
Lista poparcia mieszkańca (zgodnie z art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym– co najmniej
20 osób)
Klauzura informacyjna

LISTA POPRACIA MIESZKAŃCA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O
STANIE GMINY BRĄSZEWICE ZA ROK 2018

Lp. Imię i nazwisko mieszkańca
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Adres zamieszkania

Podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA
W PRZEDMIOCIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE GMINY BRĄSZEWICE
W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,
str. 1) - (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO/Rozporządzenie)
przedstawiamy zasady, na jakich odbywa się przetwarzania danych osobowych w Urzędzie
Gminy Brąszewice oraz prawa przysługujące osobom, których dane dotyczą.
1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Gmina Brąszewice reprezentowana
przez Wójta Gminy Brąszewice p. Karola Misiaka z siedzibą w Brąszewicach ul.
Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice, NIP: 8272142184, REGON: 730934418, tel. 43
8211778,
ug_braszewice@wp.pl.
2. W Urzędzie Gminy w Brąszewicach na podstawie art.37 Rozporządzenia wyznaczono
inspektora ochrony danych osobowych, z którym kontakt jest możliwy korespondencyjnie:
Urząd Gminy w Brąszewicach ul. Starowiejska 1, 98-277 Brąszewice lub poprzez e-mail:
iod@braszewice.pl.
3. Podstawą, upoważniającą nas do przetwarzania Pani / Pana danych są obowiązujące
przepisy prawa, zawarte umowy oraz zgoda osoby, której dane dotyczą.
4. Państwa dane przetwarzane są jedynie w celu realizacji obowiązków wynikających z
przepisów prawa, wypełnienia warunków umów, zawartych pomiędzy Gminą Brąszewice, a
kontrahentami
oraz
w
celach
określonych
w
udzielonych
zgodach.
5. Przetwarzamy tylko te Pani / Pana dane osobowe, które są konieczne do realizacji celu
przetwarzania.
6. Odbiorcami Pani / Pana danych mogą być tylko osoby i podmioty działające z polecenia
Administratora danych oraz organy władzy publicznej i podmioty wykonujące zadania
publiczne
lub
działające
na
zlecenie
organów
władzy
publicznej.
7. Pani / Pana dane będą przechowywane do czasu ustania ich przydatności lub przez okres
wymagany
przez
przepisy
powszechnie
obowiązującego
prawa.
8. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo dostępu do jej danych oraz prawo do
żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są
nieprawidłowe
lub
niekompletne.
9. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do żądania usunięcia danych osobowych („bycia
zapomnianym”) w przypadku, gdy:
wniosła
sprzeciw
wobec
przetwarzania
danych
osobowych,
- wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych (w sytuacji, gdy
przetwarzanie odbywa się wyłącznie w oparciu o zgodę),
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- przepisy prawa nakazują usunięcie danych osobowych,
- ustały cele, dla których dane zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane.
10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania danych
osobowych, w przypadku, gdy:
- kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba sprzeciwia się usunięciu danych,
żądając w zamian ich ograniczenia,
- ustał cel przetwarzania, ale osoba potrzebuje danych do ustalenia obrony lub dochodzenia
roszczeń,
- wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych.
11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy lub na
podstawie zgody oraz dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany; osoba, której
dane dotyczą ma prawo do przenoszenia danych.

12. Z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, osoba, której dane dotyczą, ma prawo
sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, gdy podstawą przetwarzania jest
realizacja zadania w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej
przez Administratora lub przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.
13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się wyłącznie na podstawie zgody,
osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.
Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie
zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
14. W przypadku powzięcia informacji, że dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z
prawem, każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
15. W sytuacji, kiedy podstawą przetwarzanie danych osobowych jest zgoda osoby, której
dane dotyczą, podanie danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
16. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawa lub
umowy podanie danych osobowych jest konieczne. Odmowa skutkuje brakiem możliwości
załatwienia sprawy.
17. Pani / Pana dane osobowe nie będą profilowane, ale mogą być przetwarzane w sposób
zautomatyzowany.
W związku z Rozporządzeniem 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. z 2016 r. Nr 119, str.1
ze zm.) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1000, poz. 1669 oraz zm. z 2019 r. poz. 730) zbierając podpisy popierające Pani/Pana
kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Brąszewice za 2018 rok
zostaje Pani/Pan administratorem tych danych osobowych. Nakłada to na Panią/Pana
obowiązek chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

