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FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W DEBACIE  

NAD RAPORTEM O STANIE GMINY EŁK ZA ROK 2018 

 

Na podstawie przepisu art. 28aa ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 

ja, niżej podpisany/a…………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko mieszkańca) 

 

zamieszkały/a……………………………………………………………………………….. 

(adres zamieszkania na terenie Gminy Ełk) 

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Ełk za rok 2018. 

 

…………………………… 

(data i podpis) 

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

lp Imię i nazwisko podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   
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12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

Klauzula informacyjna 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Wójt Gminy Ełk (adres: Urząd Gminy 

Ełk, ul. T. Kościuszki 28A, 19- 300 Ełk) 

2. Administrator, powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan kontaktować 

za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@elk.gmina.pl.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia udziału w debacie nad Ra-

portem o stanie gminy Ełk za 2018 r. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane wyłącznie osobom upoważnionym przez administra-

tora danych osobowych i podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Ponadto 

w zakresie stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowa-

nemu taką informacją lub publikowane w BIP. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa 

dot. archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów 

prawa przysługuje Pani/Panu prawo do: 

a.     sprostowania danych, 

b.     usunięcia danych, 

c.     ograniczenia przetwarzania danych, 

d.     przenoszenia danych, 

e.     wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

f.  wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

(ul. Stawki 2 00 -193 Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych na-

rusza powszechnie obowiązujące przepisy w tym zakresie. 

7. Realizacja wyżej wymienionych praw odbywa się poprzez złożenie pisemnego podania do 

Administratora.  

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W celu wzięcia udziału lub udziele-

nia poparcia osobie zgłaszającej się do udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy za 

2018 r. jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobo-

wych jest brak możliwości wzięcia udziału lub udzielenia poparcia osobie zgłaszającej się do 

udziału w debacie nad Raportem o stanie gminy Ełk za 2018 r. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 

 


