
Z G Ł O S Z E N I E 

DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY 
LUBOMINO ZA 2021 ROK 

 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………………………..., zamieszkała/y  
 
w………………………………………………………………………………………………… 
                                     (dokładny adres zamieszkana na terenie gminy) 
 
zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Lubomino za 2021 rok.  
 
 
     

……………………………….……………… 
                          (data i podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) zwane dalej RODO informuję, iż:  

1. Administratorem Danych Osobowych jest: Wójt Gminy Lubomino – Andrzej Mazur, w 
zakresie danych przetwarzanych w dokumentacji papierowej i innych zbiorach danych. Z 
Administratorem Danych Osobowych – można się skontaktować poprzez adres email 
andrzej.mazur@lubomino.ug.gov.pl, telefonicznie pod nr 089-532-44-50 lub pisemnie na adres 
siedziby administratora - ul. Kopernika 7 11-135 Lubomino. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z 
którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez: adres email ido@lubomino.pl, telefonicznie 
089-532-44-61 lub pisemnie na adres siedziby Urzędu Gminy w Lubominie – ul. Kopernika 7. 

3. Z inspektorem ochrony danych osobowych można się kontaktować we wszystkich sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z 
przetwarzaniem danych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z Państwa udziałem w debacie nad 
Raportem o stanie Gminy na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506). 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane 
osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, nie będą 
podlegały profilowaniu.  

6. Administrator Danych Osobowych udostępnia dane uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa podmiotom.  

7. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.  
8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa – 

Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji 
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych (t. j. Dz. U. 2011 r. nr 14 poz. 57 ze zm.)  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania sprostowania 
(poprawiania), prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do usunięcia 
danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych 
osobowych.  

10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego 
się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, 
miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia – Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. Pani / Pana dane osobowe są pozyskiwane w oparciu o przepisy prawa.  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane przez Administratora w innych celach niż 
realizacja obowiązku prawnego określonego w art.6j i art.6k ust.1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.).  

12. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa. Podanie danych osobowych 
jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, konsekwencją 
niepodania danych osobowych będzie niemożność realizacji zadania ustawowego, co może 
skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.  

 

           Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej: 

 

    ………………………………………………… 

          (data, podpis) 

 



WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH UDZIAŁ MIESZKAŃCA W DEBACIE NAD 
RAPORTEM O STANIE GMINY LUBOMINO  

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

(imię i nazwisko zgłoszonego mieszkańca) 
 
 
Lp. Imię i nazwisko Podpis 
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POUCZENIE 
W związku z Rozporządzeniem 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str.1 ze zm.)  zbierając podpisy popierające 
Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie Gminy Lubomino za 2021 rok staje 
się Pani/Pan administratorem tych danych osobowych. Nakłada to na Panią/Pana obowiązek 
chronienia tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych. 


