
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD 

RAPORTEM O STANIE GMINY PAWŁOWICE ZA ROK 2020 

Pawłowice, dnia  ………………… 
 

 
Przewodniczący Rady Gminy Pawłowice 

 
 

Ja, niżej podpisany/a………………………………………………………………………….. 

                                     (imię i nazwisko mieszkańca)  

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

                 (adres zamieszkania na terenie gminy Pawłowice) 

 zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Pawłowice za rok 2020.  

Swoje zgłoszenie* do udziału w debacie przedkładam, z wymaganym przepisem art. 28aa 
ust.7 pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
713 ze zm.), poparciem co najmniej 20 osób: 

Lp. Imię i nazwisko Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 

 

....................................................... 
                                                                              (czytelny podpis) 

* Zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób musi być złożone Przewodniczącemu Rady Gminy Pawłowice 
najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień (14.06.2021 r.), na który zwołana została sesja, podczas której ma być 
przedstawiony raport o stanie gminy. 



                             
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 

 
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 zwanego dalej „RODO” informuję, iż: 
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Pawłowice  jest 

Wójt Gminy Pawłowice z siedzibą w  Urzędzie  Gminy Pawłowice, ul. Zjednoczenia 60, 43-
250 Pawłowice, tel. 32 47- 56-300, adres e-mail: gmina@pawlowice.pl; 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: ul. Zjednoczenia 60, 43-250 Pawłowice,   
tel. 32 47- 56-312, adres e-mail: i.kielkowska@pawlowice.pl; 

3. Celem przetwarzania danych osobowych jest udział mieszkańca w debacie nad Raportem o 
stanie Gminy Pawłowice za rok 2020 lub udzielenie poparcia dla mieszkańca w związku z 
art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 
2020 r. poz. 713) oraz art. 6 ust. lit. c) i lit. e) RODO. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane odpowiednim odbiorcom, w 
szczególności: 

a) instytucjom uprawnionym do kontroli działalności administratora lub podmiotom 
uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odrębnych przepisów prawa, 

b) podmiotom, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu administratora na 
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty 
przetwarzające). 

c) Pana/Pani dane osobowe w postaci:   
- imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania mogą zostać upublicznione podczas trwania 
rejestracji i transmisji sesji Rady Gminy poprzez odczytanie, wyświetlenie na ekranie,   
- Wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących 
obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się w celu realizacji obowiązków prawnych 
ciążących na Administratorze ( w celu realizacji obowiązku rejestracji i transmisji obrazu i 
dźwięku obrad Rady Gminy).  
Nagrania są udostępniane na stronie podmiotowej BIP oraz na stronie internetowej  Gminy 
Pawłowice. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów 
przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego 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. 

6. Ma Pani/Pan prawo:  
a) dostępu do treści swoich danych,  
b) sprostowania swoich danych osobowych,  
c) w przypadkach wymienionych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych – do usunięcia 

danych lub ograniczenia przetwarzania danych,  
d) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego/do organizacji międzynarodowej. 
8. Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 

również profilowaniu. 
9. Podanie danych jest obowiązkowe. Bez podania danych nie będzie miała Pani/Pan 

możliwości  uczestniczyć w debacie nad Raportem o stanie Gminy Pawłowice za rok 2020 
lub udzielić poparcia dla mieszkańca. 


