LISTA POPARCIA ZGŁOSZENIA DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM
O STANIE GMINY ORZYSZ ZA 2018 ROK.
Niniejszą informację otrzymał/a Pani/Pan w związku z obowiązkami określonymi 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) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej z dnia 14 maja 2016 r. L 119/1).
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA
PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Orzysza z siedzibą w Orzyszu. Można się z Nim skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: ul. Rynek 3 12-250 ORZYSZ, przez e-mail: um@orzysz.pl, telefonicznie: 87 307 09 30.

Inspektor Ochrony Danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez
Administratora poprzez e-mail:iodo@um.orzysz.pll

Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wskazanym w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.
506,) tj.. realizacji procedury debaty nad raportem o stanie gminy
2. Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail będą przetwarzane w celu usprawnienia procesu komunikacji.

Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych

1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa: ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 506).
2. Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu
określonym w treści zgody.
1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych, lecz nie krócej niż przez 25 lat od

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych stycznia następnego roku, (kat.A) następnie zostaną przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyście
2. Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail będą przetwarzane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie lub upływu terminu
wskazanego w pkt. 1.
Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców
wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych.

Pani/Pana prawa związane z przetwarzaniem danych Przysługują Pani/Panu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania
osobowych
ich sprostowania lub ograniczenia ich przetwarzania,
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Prawo wniesienia skargi
Konsekwencje niepodania danych osobowych

Podanie danych osobowych wymienionych w zgłoszeniu nie jest obowiązkowe, jednakże ich nie podanie może przyczynić się do uniemożliwienia przeprowadzenia
procedury inicjowanej wnioskiem. Podanie numeru telefonu i adresu email jest dobrowolne i oznacza wyrażenie zgody na ich przetwarzanie w celu kontaktu w związku
z realizacją w/w procedury.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji

Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.
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Jako mieszkaniec Gminy Orzysz popieram zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Orzysz za 2018 rok przez:
………………………………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko, miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy zgłoszenie)

L.P.

Imię i nazwisko mieszkańca

Adres zamieszkania mieszkańca

Własnoręczny podpis
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