ZGŁOSZENIE

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………….., zamieszkała/y w Kostrzynie nad
Odrą, ul. ………………………………………………. (adres zamieszkania na terenie gminy) zgłaszam
swój udział w debacie nad Raportem o stanie miasta Kostrzyn nad Odrą za 2020 rok.
Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
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……………………………………
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 i art. 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
z dnia 27 kwietnia 2016 r. Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Miasta Kostrzyn nad Odrą. Dane
kontaktowe administratora to: Urząd Miasta Kostrzyn nad Odrą, ul. Graniczna 2, 66-470
Kostrzyn nad Odrą, e-mail: urzad@kostrzyn.um.gov.pl
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Zbigniew Miszczak, adres email: inspektor@cbi24pl.
3. Rada Miasta będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe takie jak imię i nazwisko aby:
1)

wykonywać zadania realizowane w interesie publicznym należące do zadań Rady,

2)

wypełniać obowiązki prawne ciążące na Radzie,

w zakresie niezbędnym do realizacji uprawnień wynikających z zamiaru wzięcia udziału w
debacie, o której mowa w art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie odpowiednio:
1)
niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze –
znajdującego oparcie w przepisach prawa powszechnie obowiązującego (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO),
2)
niezbędność do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach
sprawowania władzy publicznej powierzonej Radzie Miasta (art. 6 ust. 1 lit. e RODO),
5. W niektórych sytuacjach Rada Miasta ma prawo przekazać dalej Pani/Pana dane innym
organom oraz podmiotom, wyłącznie na podstawie przepisów prawa. Rada Miasta może
przekazywać Pana/Pani dane:
1)
pracownikowi Urzędu Miasta Kostrzyn nad Odrą, który zajmuje się obsługą Rady
Miejskiej.
6. Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas określony przepisami prawa.
7. Ma Pani/Pan prawo do:







żądania udostępniania swoich danych osobowych,
ich sprostowania,
ich usunięcia, chyba że ich przetwarzanie jest niezbędne dla celów określonych w pkt
3,
ograniczenia przetwarzania,
przenoszenia danych osobowych,
wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych
osobowych, gdy przetwarzanie odbywa się w celu wykonania zadania realizowanego w
interesie publicznym a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której Pan/Pani
się znalazł/a.
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym. W przypadku
niepodania danych osobowych takich jak imię i nazwisko nie będą mogły zostać zrealizowane
cele określone w pkt 3.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym
profilowaniu.
11. Dane osobowe, o których mowa w pkt 3 pochodzą od osoby, której dane dotyczą lub od
osoby, która je pozyskała celem założenia zgłoszenia chęci zabrania głosu w debacie, zgodnie
z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym.

