
Zgłoszenie 
do debaty nad Raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina 

za rok 2021 
 

Ja, niżej podpisana/y ……………………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                      (imię i nazwisko) 

zamieszkała/y w Gostyninie …………………………………………………………………………………………………… 

                                                                                     (adres zamieszkania, nr tel.) 

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina za 2021 rok 

na sesji Rady Miejskiej w Gostyninie w dniu 28 czerwca 2022 roku.  

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: 

L.p. Imię i nazwisko Podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ogólnego 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. U. UE. L. z 2016 r. Nr 

119, str. 1 z późn. zm.), (RODO) informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Gostynina z siedzibą przy ul. 

Rynek 26, 09-500 Gostynin (Urząd Miasta Gostynina). 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Malwina Strońska-Jackowska. Kontakt z 

Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem: iod.umg@gostynin.pl lub pisemnie 

na adres ul. Rynek 26, 09-500 Gostynin. 

3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody (Art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu 

zgłoszenie osób do debaty nad Raportem o stanie Gminy Miasta Gostynina za rok 2021. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów. 

5. Dane osobowe przetwarzane będą bezterminowo (dokumentacja archiwalna kat. A). 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do 

cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

                                                                                               

 

                                                           Data i podpis osoby składającej zgłoszenie 

 

                                            ……………………………………………….………………….………………….. 
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