
ZGŁOSZENIE 

Ja, niżej podpisana/y ...................................................................................................., zamieszkała/y w 

...................................................................................................................................................................

(dokładny adres zamieszkania na terenie gminy) 

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Popielów za 2020 rok 

……………………………………………. 

(data i podpis) 

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA z art. 13 RODO 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany w art. 13 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. z 2016 r. 

Nr 119, str. 1 z późn. zm.), dalej jako „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Rada Gminy Popielów, z siedzibą 

przy ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, tel.: 77 427 58 26, e-mail: radagminy@popielow.pl, którą 

reprezentuje Przewodniczący Rady Gminy. 

2. Radę Gminy, w zakresie przetwarzania danych osobowych reprezentuje Inspektor Ochrony 

Danych (IOD) wyznaczony przez Gminę Popielów. Kontakt listowny z IOD: Urząd Gminy 

w Popielowie, ul. Opolska 13, 46-090 Popielów, kontakt e-mail: iod@popielow.pl 

3. W odniesieniu do osób chcących wziąć udział w publicznej debacie nad raportem o stanie 

Gminy Popielów, ich dane osobowe w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania będą 

przetwarzane w celu umożliwienia udziału w debacie oraz udzielenia głosu i upublicznienia 

prezentowanego stanowiska. W przypadku osób składających podpis na zgłoszeniu dane 

w postaci imienia i nazwiska, będą przetwarzane w celu wyrażenia poparcia dla mieszkańca 

zamierzającego zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Popielów. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku 

z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. 

5. Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje 

w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania 

władzy publicznej, 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty świadczące usługi na rzecz Rady 

Gminy Popielów w zakresie obsługi prawnej i doradczej, informatycznej, hostingowej. Dostęp 

do Pani/Pana danych mogą mieć również  podmioty i instytucje, których dostęp do danych 

wynika z obowiązujących przepisów prawa (m.in. sąd, organy ścigania)  

7. Dane będą przechowywane przez okres wynikający z obowiązujących przepisów archiwalnych 

i instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u Administratora. 

8. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej, oraz nie będą stanowiły podstawy do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji, w tym opartego na  profilowaniu. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie 

możliwe wzięcie udziału w debacie nad raportem o stanie Gminy Popielów. 

 

Urząd Gminy w Popielowie  
46-090 Popielów • ul. Opolska 13 • tel. 77 / 427 58 00 • fax 77/ 427 58 38  e-mail: ug@popielow.pl 

www.popielow.pl  
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