FORMULARZ ZGŁOSZENIA
do udziału w debacie nad raportem o stanie Miasta Węgrowa
Ja niżej podpisany/a …………………………………………………………………………
(imię i nazwisko)

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………...
(adres zamieszkania na terenie miasta Węgrowa )

zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie Miasta Węgrowa za 2018 rok.
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), zwanego dalej „RODO” informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych
oraz o przysługujących prawach z tym związanych:
1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych Pani/Pana danych osobowych klientów jest Urząd Miejski
w Węgrowie. Adres Urzędu Miejskiego w Węgrowie Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów, tel. (25) 792 23 26
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Węgrowie :
Michał Zajdowicz e-mail : wegrow@twoj-abi.pl.
3. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań wynikających z art. 28 aa ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c . Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE
4. Odbiorcy danych : podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa; podmioty przetwarzające dane w
imieniu administratora danych, uczestniczące w wykonywaniu czynności (np. podmioty świadczące usługi
informatyczne, pomoc prawną). Dane zostaną udostępnione publicznie w trakcie trwania sesji Rady Miejskiej, na
której odbędzie się debata.
5. Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji procedury debaty nad raportem o stanie gminy, a
po tym czasie przez okres obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z ustawy a dnia 14 lipca 1983 r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Przekazanie danych w celu realizacji przepisów prawa jest obligatoryjne.
6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych osobom, których dane dotyczą przysługują następujące prawa:
prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo żądania sprostowania danych osobowych, prawo żądania
ograniczenia przetwarzania danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do złożenia
skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Przekazywanie danych do państwa trzeciego – nie dotyczy.
Zautomatyzowane podejmowanie decyzji – nie stosuje się.
Zapytania w sprawie przetwarzania danych osobowych należy kierować pocztą na adres: Urząd Miejski w
Węgrowie, ul. Rynek Mariacki 16, 07-100 Węgrów lub pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@wegrow.com.pl.

Data i podpis osoby składającej zgłoszenie

……………………………………………
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Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
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