Lubsko, dnia 2020 -.....- …...
Pan Marek Gutowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Lubsku
ZGŁOSZENIE
zamiaru zabrania głosu w debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY LUBSKO za 2019 rok
Ja, niżej podpisany …................................................... zamieszkały w …...........................................
zgłaszam swój udział w debacie nad RAPORTEM O STANIE GMINY LUBSKO za 2019 rok,
która odbędzie się 25 czerwca 2020 r. Swoje zgłoszenie* do udziału w debacie przedkładam z
wymaganym przepisem art. 28aa ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) poparciem co najmniej 20 osób:
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* Zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób musi być złożone Przewodniczącej Rady
Miejskiej w Lubsku najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień (24.06.2020r.), na który zwołana
została sesja, podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.
KLAUZULA INFORMACYJNA
Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych jest Rada Miejska w Lubsku oraz Urząd Miejski w
Lubsku reprezentowany przez Burmistrza Lubska, który odpowiada za przechowywanie,
archiwizowanie dokumentów zawierających Państwa dane. Siedziba Administratorów mieści się
przy pl. Wolności 1, 68-300 Lubsko, telefon kontaktowy: 68 457 61 08.
Inspektor ochrony danych
W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem
Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@lubsko.pl
lub pisemnie na adres siedziby
administratora. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych
z przetwarzaniem danych.
Cele i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i/lub e RODO, art. 28aa
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ) w celu zabrania
głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Lubsko za 2019 r.,
Następnie Państwa dane będziemy przechowywać w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji
dokumentów, wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
Odbiorcy danych osobowych
Państwa dane osobowe nie będą udostępnianie podmiotom innym niż uprawnione na mocy
przepisów prawa.
Okres przechowywania danych
Państwa dane osobowe będą przetwarzane, w tym przechowywane wieczyście.
Obowiązek podania danych
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże brak ich wskazania uniemożliwi
zabranie głosu w debacie nad raportem o stanie gminy.
Przysługujące Państwu uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych
Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych, otrzymania ich kopii oraz możliwości ich poprawiania,
sprostowania; ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu - przy czym przepisy odrębne
mogą wyłączyć możliwość skorzystania z tego prawa.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z
naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
RODO - 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 (Dz.Urz. UE L 119 z 4
maja 2016 r., str. 1 oraz Dz.Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2)
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