……………..………..……, dn.…………..………
(miejscowość)

(data)

……………………………………………….…
…………………………………………….……
………………………………………………….
(Imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca
zgłaszającego swój udział w debacie)

Przewodniczący Rady Powiatu
w Pułtusku

Zgłoszenie udziału w debacie
nad „Raportem o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok”

Na podstawie przepisu art. 30a ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r.

o samorządzie

powiatowym (Dz.U. z 2020r. poz. 920), zgłaszam swój udział w debacie nad „Raportem
o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo Powiatowe
w Pułtusku w celu udziału w debacie o stanie Powiatu Pułtuskiego

………………………………………………………...
(Podpis mieszkańca zgłaszającego
swój udział w debacie)
W załączeniu
- podpisy mieszkańców powiatu

Niniejszym popieram zabranie głosu w debacie nad „Raportem o stanie Powiatu Pułtuskiego za 2020 rok”
przez ……………………………………………………………………………………….:
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy zgłoszenie)
Lp.

Imię i Nazwisko

Klauzula informacyjna stanowi integralną część listy poparcia.

Adres zamieszkania

Własnoręczny podpis

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:
1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Starostwo Powiatowe w Pułtusku, adres:
ul. Marii Skłodowskiej – Curie 11, 06-100 Pułtusk;
2) administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem
poczty elektronicznej: iod@powiatpultuski.pl ;
3) administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. . c)
RODO, tj. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika
z ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, tj. przetwarzanie jest
niezbędne w celu wnoszenia obywatelskich inicjatyw uchwałodawczych przez mieszkańców
powiatu pułtuskiego,
4) dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie
przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę w
związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. kancelarią prawną, dostawcą
oprogramowania, zewnętrznym audytorem, zleceniobiorcą świadczącym usługę z zakresu
ochrony danych osobowych);
5) administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej;
6) mają Państwo prawo uzyskać kopię swoich danych osobowych w siedzibie administratora.
Dodatkowo zgodnie z art. 13 ust. 2 RODO informujemy, że:
1) Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu upływu okresu przedawnienia
wynikającego z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny;
2) przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przeniesienia danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
3) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wniesienia inicjatywy
uchwałodawczej. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie ewentualnie brak
realizacji inicjatywy uchwałodawczej;
4) administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane
osobowe.

