
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W DEBACIE 

NAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIASTO BOGUSZÓW-GORCE za 2019 r.

Ja, (imię i nazwisko )....................................................................................zam. w Boguszowie-Gorcach 

ul.  ....................................................................................……………………………………..  zgłaszam  swój  udział

w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasto Boguszowa-Gorc.

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

/data i podpis/

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:

Lp. Imię i nazwisko Podpis

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

UWAGA:

Składając podpis: 

1) wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszej  liście  poparcia  w  celu  

przeprowadzenia debaty o stanie gminy z udziałem osoby, którą niniejszym podpisem popieram;

2) zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych  

osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych; 

3) wiem, że moje dane osobowe będą przetwarzane przez Urząd Miejski w Boguszowie-Gorcach na stanowisku obsługi  

rady, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Objaśnienie:

Zgodnie z art. 28aa ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713), Burmistrz, co   roku  

do   dnia   31   maja   przedstawia   radzie   gminy   raport   o stanie   gminy,   który obejmuje podsumowanie działalności  

Burmistrza  w roku poprzednim,  w szczególności  realizację  polityk,  programów i  strategii,  uchwał  rady gminy i  budżetu  

obywatelskiego. Raport poddawany jest   debacie   publicznej.   

W związku Art. 15zzzzzz Ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875) termin ten został przesunięty o 60 dni.

W   debacie   nad   raportem   o stanie   gminy   głos   mogą   zabierać   również mieszkańcy   gminy.   Mieszkaniec,  

który   chciałby   zabrać   głos   zobowiązany   jest   do   złożenia   do Przewodniczącego   rady   gminy   pisemne  

zgłoszenie,   poparte   podpisami,   co   najmniej   20   osób. Powyższe     zgłoszenie     mieszkaniec     gminy     zobowiązany  

jest     złożyć     najpóźniej     w     dniu poprzedzającym   dzień,   na   który   zwołana   została   sesja,   podczas   której  

ma   być   przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez 

Przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.



KLAUZULA INFORMACYJNA - RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO), obowiązującego od 25 maja 2018 r., informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach, Pl. Odrodzenia 1, 58-370 
Boguszów – Gorce.

2. W  podmiocie  jest  wyznaczona  osoba  nadzorująca  przestrzeganie  zasad  ochrony  danych  –  kontakt  z  Inspektorem 
Ochrony Danych – e-mail: aleksandra@eduodo.pl lub iod@eduodo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art.  6 ust.  1 lit.  a,  b,  c,  d,  e ogólnego rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady UE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., w celu:
a) wypełnienia  obowiązków  prawnych  ciążących  na  Urzędzie  Miejskim  w  Boguszowie  –  Gorcach  na  podstawie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawa
b) realizacji zawartych przez Urząd Miejski w Boguszowie – Gorcach umów z kontrahentami
c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie udzielonej wcześniej 

zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: 

a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 
publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa,

b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Boguszowie – Gorcach 
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Boguszowa – Gorce

c) podmioty realizujące zadania Administratora Danych Osobowych, takie  jak: operator pocztowy, bank, dostawca 
oprogramowania dziedzinowego.

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych w pkt 3, lecz 
nie krócej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6. Ma Pani/Pan prawo do żądania od Administratora:
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 
c) do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach, gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane
• dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem
• dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa
• osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych

d) do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  na  podstawie  uzasadnionego  interesu  Administratora  – 
przestaniemy przetwarzać Pani/Pana dane w tym zakresie, chyba że będziemy w stanie  wykazać, że są one nam 
niezbędne do realizacji zadania narzuconego przez powszechnie obowiązujące  prawo,

e) do przenoszenia danych, 
f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

w celu skorzystania z praw określonych powyżej (lit. a-f) należy skontaktować się z Administratorem lub  z Inspektorem 
Danych Osobowych. 
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisu ustawy o ochronie danych osobowych, a od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE. 

8. Podanie  przez  Państwa  danych  osobowych  w  zakresie  wymaganym  przepisami,  którymi  kieruje  się  Urząd  Miejski
w Boguszowie  –  Gorcach  jest  obligatoryjne  a  konsekwencją  niepodania  danych  osobowych  będzie  brak  możliwość  
rozpoczęcia wypełniania obowiązku prawnego leżącego na Administratorze Danych Osobowych.

9. Państwa dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
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