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Zgłoszenie mieszkańca gminy do udziału w debacie
nad Raportem o stanie Gminy Halinów za 2019 rok
Ja, niżej podpisany/a
zamieszkały/a w
adres e-mail:
nr tel.:
zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Halinów za 2019 rok, która
odbędzie się 18 czerwca 2020 r. Swoje zgłoszenie1 do udziału w debacie przedkładam
z wymaganym przepisem art. 28aa ust. 7 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) poparciem co najmniej 20 osób:
Lp.
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(Czytelny podpis składającego zgłoszenie)
1

Zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób musi być złożone Przewodniczącemu Rady Miejskiej
w Halinowie najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień (17.06.2020 r.), na który zwołana została sesja, podczas
której ma być przedstawiony Raport o stanie Gminy Halinów za 2019 rok. Mieszkańcy są dopuszczani do
głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców
mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby.

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.)
oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
zbierając podpisy popierające Pani/Pana kandydaturę do udziału w debacie na Raportem o stanie
Gminy Halinów za 2019 rok jest Pani/Pan zobowiązany/a do zachowania poufności i chronienia
tych danych przed nieupoważnionym dostępem osób postronnych.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016 r. Nr 119,
s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych: Burmistrz Halinowa – reprezentujący
Gminę Halinów z siedzibą przy ul. Spółdzielczej 1, 05-074 Halinów, tel. 22 783 60 20, e-mail:
halinow@halinow.pl.
2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Halinowie:
tel. 22 783 60 20, e-mail: iod@halinow.pl, adres: ul. Spółdzielcza 1, 05-074 Halinów.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z przeprowadzeniem debaty nad
raportem o stanie Gminy Halinów za 2019 rok z udziałem osoby, której Państwu udzielił poparcia,
co jest realizacją obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z art. 28aa
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w związku z przetwarzaniem niezbędnym do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom
uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są m.in.: Wojewoda Mazowiecki,
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie, sądy, organy ścigania, podatkowe oraz inne
podmioty publiczne, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę
prawną.
5. Odbiorcami Państwa danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora. Przekazywanie przez Administratora danych może nastąpić
wyłącznie w przypadku, jeżeli będzie to stanowić realizację obowiązku Administratora,
wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym
przepisów archiwalnych, m.in. przez okres wynikający z załącznika nr 3 do 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.
7. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
8. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
9. Podanie Państwa danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem umożliwiającym wzięcie udziału
w debacie nad Raportem o stanie Gminy Halinów. Ich niepodanie spowoduje nieuwzględnienie na
liście poparcia, o której mowa w art. 28aa ust. 7 ustawy o samorządzie gminnym.
10. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) a także - w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do usunięcia danych;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
11. Obrady sesji rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej
Gminy.

