
Z g ł o s z e n i e 

mieszkańca Gminy Grodziec do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 2019 rok 

 

Imię i nazwisko: ....................................................................................................................................... 

Adres zamieszkania: ................................................................................................................................ 

 

 

Informacja 

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 

roku: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Grodziec, reprezentujący Urząd 

Gminy w Grodźcu z siedzibą przy ul. Głównej 17, 62-580 Grodziec; 

 

2. Z Inspektorem ochrony danych w Gminie Grodziec można się skontaktować pod adresem e-mail  

iod@comp-net.pl . 

 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu na 

podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 

r. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym i przeprowadzenia procedury 

dotyczącej Raportu o stanie gminy za 2019 rok; 

 

4. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej; 

 

5. Dane osobowe będą przechowywane w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do 

cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli 

przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 

iż przetwarza ¬ nie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

 

8. Zgłaszając udział w debacie wyraża Pani/Pan dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych 

osobowych w celu przygotowania i przeprowadzenia procedury związanej z Raportem o stanie 

gminy za 2019 rok, zgodnie z art.28aa ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 

713) 

Niepodanie danych osobowych w będzie skutkowało niezrealizowaniem celu, dla którego dane miały być 

przetwarzane, w szczególnych przypadkach ich nie podanie nie wpływa na tok oraz wynik prowadzonego 

postępowania, w szczególności w procedurach podatkowych i naliczaniu opłat lokalnych. 

 

 

.................................................................................... 
Data i podpis(czytelny) osoby składającej zgłoszenie  

mailto:iod@comp-net.pl

