
WZÓR ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE 

 

Dębe Wielkie, dnia                           2021 r. 

 

Pan Mirosław Sylwester Siwik Przewodniczący 

Rady Gminy Dębe Wielkie 

 

 

Ja, niżej podpisany  

                                      ( imię i nazwisko ) 

 

zamieszkały w  

                                (adres zamieszkania) 

 

zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie gminy Dębe Wielkie za 2020 rok. Swoje 

zgłoszenie przedkładam z listą osób popierających zgłoszenie, załączoną poniżej. 

 

OŚWIADCZENIE 

o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem 

RODO 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Wójta Gminy Dębe Wielkie, z siedzibą 05-311 Dębe Wielkie, ul. Strażacka 3, w celu 

przygotowania i przeprowadzenia procedury Raportu o stanie Gminy Dębe Wielkie za 2020 r., 

zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) 

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. 

 

 

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie: 

 

 



Lista osób popierających zgłoszenie: 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

• Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Dębe Wielkie 

jest Wójt Gminy Dębe Wielkie (tel. 25 756 47 00), ul. Strażacka 3, 05-311 Dębe Wielkie). 

• W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z 

Inspektorem Ochrony Danych – Panią Kamilą Rudzińską – Kępka pod numerem telefonu lub 

adresem email: iod.debewielkie@edukompetencje.pl  

• Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, realizacji zawartych umów, a w pozostałych przypadkach w 

zakresie i celu określonym w treści zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

• Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w debacie w celu 

przygotowania i przeprowadzenia procedury Raportu o stanie Gminy Dębe Wielkie za 2020. 

• Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

wykonywania zadań przez Urząd Gminy Dębe Wielkie oraz określony przepisami 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym przepisami archiwalnymi. 

• Posiadają Państwo prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. 

• Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy RODO. 


