
ZGŁOSZENIE

Ja niżej podpisana/y.....................................................................................................

zamieszkała/y................................................................................................................
( dokładny adres zamieszkania na terenie gminy)

Zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Rzekuń za rok 2021.

.........................................................................
(data i podpis)

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
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Klauzula informacyjna obowiązująca w Urzędzie Gminy w Rzekuniu

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Gmina Rzekuń, reprezentowana przez Wójta,  adres: 
ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń;

2. Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo
kontaktować w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem pocz-
ty elektronicznej: rzekun@rzekun.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu wy-

pełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z treścią art.  28aa

ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym –przeprowadzenia debaty nad raportem

o stanie gminy. Nadto Pani/Pana dane jako osoby biorącej udział w debacie na Sesji rady gmi -

ny będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 20 ust. 1b (Obrady

rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk)

oraz w związku z realizacją zasady jawności działania organów władzy publicznej i prawa do-

stępu do informacji publicznej. 

4. Dane osobowe mogą być udostępnione innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepi-
sów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia
przetwarzania  danych  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  przez  okres  prowadzenia  naboru  
na  wolne  stanowisko  pracy,  nie  dłużej  niż  przez  okres  30  dni  liczonych  od  dnia  
zakończenia procesu naboru. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać przedłużo-
ny, np. z uwagi na dochodzenie roszczeń;

2. Przysługuje  Państwu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych,  ich  sprostowania  
lub  ograniczenia  przetwarzania,  a  także  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

3. Przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie
wpłynie  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  
na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

4. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niezbędne  do  wzięcia  udziału  
w naborze na wolne stanowisko pracy. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak
udziału w naborze na wolne stanowisko pracy;

Administrator nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany w oparciu o Państwa dane osobowe.


