
…………………………………..    ……………, dnia ………………. 

(imię i nazwisko) 

 

…………………………….. 

(adres) 

 

    Przewodniczący Rady Gminy Czarna Dąbrówka 
 

Na podstawie przepisu art. 28 aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 2019 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z zm.), zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem 

o stanie Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r.  

W załączeniu przekazuję 20 podpisów osób popierających mój udział w debacie.  

 
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) - dalej zwanego 

Rozporządzeniem , informujemy, że: 

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka jest: Wójt Gminy Czarna 

Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, telefon:  +48 59 8212643, faks: +48 59 8212644, adres poczty 

elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl. 
2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czarna 

Dąbrówka, a także przysługujących  uprawnień, można kierować  wobec Inspektora  Ochrony Danych w Urzędzie Gminy 

Czarna Dąbrówka za pomocą adresu poczty elektronicznej: iod@czarnadabrowka.pl. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 lit c Rozporządzenia w związku z  art. 28aa ust.7 pkt.2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) celem uczestnictwa w debacie nad raportem o 

stanie Gminy Czarna Dąbrówka. 
4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do wzięcia udziału w debacie.  
5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 
6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 
7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania sesji oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 164 z późn. zm.) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 

z 2011 r., nr 14 poz. 67 ze zm.). 
8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 
9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 
10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 
 

Sesje Rady Gminy Czarna Dąbrówka są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń 

rejestrujących obraz i dźwięk oraz istnieje możliwość ich odtworzenia. Nagrania obrad są udostępniane 

w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w inny sposób 

zwyczajowo przyjęty. W trakcie obrad odbywać się może niezależne fotografowanie i filmowanie. 

Pozyskane w ten sposób materiały mogą być zapisywane na nośnikach pamięci oraz publikowane, w 

tym na stronie internetowej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka 

W związku z tym, że jest Pani/Pan świadomy monitorowania obrazu i dźwięku, decydując się 

dobrowolnie na udział w sesji Rady Gminy Czarna Dąbrówka, domyślnie wyraża Pani/Pan zgodę na 

przetwarzanie oraz upublicznienie własnych danych osobowych. Niniejsza zgoda jest dobrowolna i 

wyrażona w sposób dorozumiany (podstawa: art. 6 lit. a Rozporządzenia). 

Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia wskazanej wyżej zgody w dowolnym momencie, co 

będzie polegało na opuszczeniu sali posiedzeń w trakcie trwania sesji, bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania danych, którego dokonano w trakcie obrad do czasu opuszczenia 

sali posiedzeń.   

 

        ……………………………………… 

mailto:iod@czarnadabrowka.pl


Lista osób popierających zgłoszenie Pana/Pani …………..  

w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czarna Dąbrówka za 2020 r.  

l.p. Imię i nazwisko adres Podpis Uwagi 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

16.     

17.     

18.     

19.     

20.     
Na podstawie art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) - dalej zwanego 

Rozporządzeniem, informujemy, że : 

1. Administratorem  danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Czarna Dąbrówka jest: Wójt Gminy Czarna 

Dąbrówka, ul. Gdańska 5, 77-116 Czarna Dąbrówka, telefon:  +48 59 8212643, faks: +48 59 8212644, adres poczty 

elektronicznej: gmina@czarnadabrowka.pl. 

2. Pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania  danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Czarna 

Dąbrówka, a także przysługujących  uprawnień, można kierować  wobec Inspektora  Ochrony Danych w Urzędzie Gminy 

Czarna Dąbrówka za pomocą adresu poczty elektronicznej: iod@czarnadabrowka.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 lit c Rozporządzenia w związku z art. 28aa ust.7 pkt.2 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. poz. 713) celem udzielenia poparcia mieszkańcowi, który 

chce wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Czarna Dąbrówka. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa. 

6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe będą przechowywane przez czas trwania sesji oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami 

archiwalnymi, tj. m.in. ustawą z dnia  14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 164 z późn. zm.) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz.U. 

z 2011 r., nr 14 poz. 67 ze zm.). 

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych. 

9. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu. 

10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

mailto:iod@czarnadabrowka.pl

