
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu
Bełchatowskiego za rok 2019

Przewodniczący Rady 
Powiatu Bełchatowskiego 

Ja niżej podpisany ……………………………………………..….zamieszkały ……………………………………………….... 
zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Bełchatowskiego za rok 2019.

 

……………………………………………………………………………………….

                   (czytelny podpis)

Do niniejszego zgłoszenia załączam wykaz osób popierających zabranie przeze mnie głosu           
w debacie.

Wpisując się na listę poparcia wyrażam równocześnie zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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,  w zakresie określonym w klauzuli informacyjnej (verte).

L.p Imię i nazwisko Adres zamieszkania Własnoręczny podpis



                  
Klauzula informacyjna

Informacja  na  temat  przetwarzania  danych  osobowych  mieszkańca  powiatu
bełchatowskiego zgłaszającego swój udział w debacie nad  Raportem o Stanie Powiatu
Bełchatowskiego za 2019 r , a także osób udzielających mu poparcia

Na podstawie  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  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 osobowych) (Dz. U.
UE. L. z 2016 r. Nr 119) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, ul. Pabianicka
17/19, 97-400 Bełchatów, w imieniu którego czynności wykonuje Starosta Bełchatowski.
2.  Pani/Pana  dane  osobowe przetwarzane  będą  w celu  realizacji  ustawowych  zadań  urzędu
tj.  przeprowadzenia  debaty  nad  Raportem  o  Stanie  Powiatu  Bełchatowskiego  za  2019  r.,
na podstawie:
 1) art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016  r.  w  zw.  z  art.  30a  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie  powiatowym
w przypadku mieszkańca udzielającego poparcia osobie zgłaszającej się do debaty nad Raportem
o Stanie Powiatu Bełchatowskiego za 2019 r.,
 2)  art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. w zw. z art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w przypadku
osoby zgłaszającej swój udział w debacie nad Raportem o Stanie Powiatu Bełchatowskiego za
2019 r.
3. Dane nie będą udostępniane lub przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem przypadków
określonych w ustawie.
4. Dostęp do danych posiadać będą tylko osoby upoważnione z mocy prawa lub posiadający
stosowne upoważnienie Administratora Danych.
5.  Dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres,  i  na  zasadach  określonych  przepisami
dotyczącymi archiwizacji dokumentów urzędowych.
6. Osoba, której dotyczą dane posiada:

1)   na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych;
2)   na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych;
3)  na  podstawie  art.  18  RODO  prawo  żądania  od  administratora  ograniczenia
przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18
ust. 2 RODO;
4)   prawo  do  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy
nastąpi stwierdzenie, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

7.  Dane  Inspektora  Ochrony  Danych  -  email  :  bstachowicz@powiat-belchatowski.pl,
tel. 44 7336536.

mailto:bstachowicz@powiat-belchatowski.pl

