
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KAMIEŃ

Ja, niżej podpisana/-y

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

Zamieszkała/-y
….................................................................................................................................................................
                                                         (adres zamieszkania na terenie gminy Kamień)

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kamień.

……………………………………………..
                       /czytelny podpis/

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:

Lp. Imię i Nazwisko Miejsce  zamieszkania Podpis
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Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych

Na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku
Ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału
obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych)
1. Administratorem jest Wójt Gminy Kamień, ul. Diamentowa 15, 22-113 Kamień, tel. 82 567 15

51; email: sekretariat@kamien.gmina.pl;
2. Z inspektorem ochrony danych Panią Katarzyną Żółkiewską – Malicką można się kontaktować

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez email iodo@zeto.lublin.pl; pisemnie na
adres siedziby administratora.

3. Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.
4. Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. Art. 28aa

ust. 7 o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania,
funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

5. Odbiorcami Pani/Pana danych będą uprawnione organy administracji publicznej.
6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji

wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres wskazany w przepisach prawa.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich

sprostowania.
8. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego

się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca
pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

9. Obowiązek podania danych osobowych wynika z w/w ustawy z dnia 11 stycznia 2018 o zmianie
niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania
i kontrolowania niektórych organów publicznych.


