
       WZÓR 

      

        Przewodniczący  

Rady Powiatu Słubickiego  

 

ZGŁOSZENIE DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE  
NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU SŁUBICKIEGO ZA 2018 ROK 

 

 Ja, niżej podpisana/y …………………………………., zam. ……………………………,                                                                              
                                                     imię i nazwisko 

 
składam zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Słubickiego 
za 2018 rok.  

 
Zgłoszenie przedkładam z poparciem podpisanych niżej osób.  

        
 

 
Lp.
 
  

 

Podpis osoby popierającej zgłoszenie* 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

*  podpis  musi  pozwalać  na  ustalenie tożsamości osoby, która go złożyła; złożenie podpisu jest równoznaczne  

z potwierdzeniem zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych, stanowiącą zał. nr 2  

do niniejszego zgłoszenia   

 

 

 

…………………………….. 

                                                                                 podpis osoby składającej zgłoszenie** 

 
 

**  złożenie podpisu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych  

osobowych, stanowiącą zał. nr 1 do niniejszego zgłoszenia   

 

 

 



Zał. nr 1 do zgłoszenia 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych  
osób, które złożyły zgłoszenie do zabrania głosu  

w debacie nad raportem o stanie Powiatu Słubickiego za 2018 rok  

 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, 
że: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Słubicki, reprezentowany przez Starostę 
Słubickiego, z siedzibą w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel. 957592022,  
e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl. 

Inspektor ochrony danych  

Inspektorem ochrony danych jest Józef Kłobuch. W razie pytań związanych z przetwarzaniem  
Państwa danych osobowych można będzie skontaktować się z nim telefonicznie pod numerem: 
957592022 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@powiatslubicki.pl, pisemnie lub osobiście 
w Starostwie Powiatowym w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia zgłoszenia do zabrania głosu w debacie 
nad raportem o stanie Powiatu Słubickiego za 2018 rok, na podstawie art. 30a ust. 7 pkt 1 i w związku 
z art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity - Dz. U.  
z 2019 r., poz. 511) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 
(tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.). 

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 
otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego  
powyżej, tj.: od daty złożenia do Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego zgłoszenia do zabrania 
głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Słubickiego za 2018 rok - do czasu zakończenia debaty, 
a po tym czasie przechowywane będą przez okres określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.). 

Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych ma Pan/Pan prawo żądania  
od Administratora: 
a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych,   
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
e) do przenoszenia swoich danych.  

Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia. 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora 
narusza przepisy Rozporządzenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Informacja o wymogu podania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane są na Państwa żądanie w celu realizacji obowiązków nałożonych 
przepisami prawa. W tej sytuacji podanie danych osobowych jest obowiązkowe.  

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Na podstawie zebranych danych osobowych nie będzie realizowane zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, w tym profilowanie.  
 

 

 



Zał. nr 2 do zgłoszenia 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób, które poparły zgłoszenie mieszkańca 
powiatu do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Słubickiego za 2018 rok 

 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i ust. 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), zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, 
że: 

Administrator danych osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiat Słubicki, reprezentowany przez Starostę 
Słubickiego, z siedzibą w Słubicach, przy ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel. 957592022,  
e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl. 

Inspektor ochrony danych  

Inspektorem ochrony danych jest Józef Kłobuch. W razie pytań związanych z przetwarzaniem 
Pani/Pana danych osobowych można będzie skontaktować się z nim telefonicznie pod numerem: 
957592022 lub pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@powiatslubicki.pl, pisemnie lub osobiście 
w Starostwie Powiatowym w Słubicach przy ul. Piłsudskiego 20. 

Cel i podstawa prawna przetwarzania 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia przez mieszkańca powiatu zgłoszenia  
do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Słubickiego za 2018 rok, na podstawie  
art. 30a ust. 7 pkt 1 i w związku z art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 511) oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r. poz. 553 z późn. zm.). 

Kategorie podanych danych osobowych 

Państwa dane osobowe to imię/imiona i nazwisko/nazwiska stanowiące podpis złożony w celu poparcia   
zgłoszenia mieszkańca powiatu do zabrania głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Słubickiego 
za 2018 rok.  

Odbiorcy danych osobowych 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane wyłącznie podmiotom, które uprawnione są do ich 
otrzymania na podstawie przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych  

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego  
powyżej, tj.: od daty złożenia do Przewodniczącego Rady Powiatu Słubickiego zgłoszenia do zabrania 
głosu w debacie nad raportem o stanie Powiatu Słubickiego za 2018 rok - do czasu zakończenia debaty, 
a po tym czasie przechowywane będą przez okres określony przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jednolity - Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.). 

Prawa osób, których dane dotyczą 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mają Państwo prawo żądania  
od Administratora: 
f) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
g) sprostowania (poprawiania) swoich danych,   
h) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,  
i) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, 
j) do przenoszenia swoich danych.  
Każde z tych żądań będzie przez Administratora rozpatrzone zgodnie z przepisami Rozporządzenia. 

Informacja o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego 
W przypadku, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora 
narusza przepisy Rozporządzenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych. 

Źródło pochodzenia danych 

Państwa dane osobowe pochodzą od osoby, której zgłoszenie do zabrania głosu w debacie  
nad raportem o stanie Powiatu Słubickiego za 2018 rok poparli Państwo poprzez złożenie podpisu.  

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu 

Na podstawie zebranych danych osobowych nie będzie realizowane zautomatyzowane podejmowanie 
decyzji, w tym profilowanie.  
 


