Krapkowice, dn. ______________
____________________________
Imię i nazwisko
_________________________________
_________________________________
Adres zamieszkania
_________________________________
Telefon kontaktowy

Sz. P.
Arnold Joszko
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Krapkowicach

Działając na podstawie art. 28 aa ust. 7 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) składam zgłoszenie zamiaru zabrania
głosu w debacie nad raportem o stanie Gminy Krapkowice za 2018 r. na Sesji Rady Miejskiej
w Krapkowicach w dniu 27 czerwca 2019 r.
W załączeniu przedkładam listę poparcia mojego wystąpienia przez mieszkańców*.
Z poważaniem

__________________________________________________________________________
* w gminie powyżej 20 000 mieszkańców zgłoszenie winno być poparte podpisami co
najmniej 50 osób.

Lista poparcia dla wystąpienia w debacie nad raportem o stanie Gminy Krapkowice
za 2018 r. na Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 27 czerwca 2019 r.
Lp.

Imię i nazwisko

Podpis

Klauzula informacyjna
Wypełniając obowiązek określony w Rozporządzeniu 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 informuję, że:
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Gmina Krapkowice, którą
reprezentuje Burmistrz Krapkowic, z siedzibą w Krapkowicach (47-303), przy ul. 3
Maja 17.
Administrator danych osobowych wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Agnieszkę
Kaczmarczyk, z którą można się skontaktować poprzez email: iod@krapkowice.pl lub
pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz
korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ustawowych Gminy –
debaty nad raportem o stanie Gminy Krapkowice, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa.
Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Rada Miejska w Krapkowicach.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście, a wynika to z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania
lub poprawienia.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących
narusza przepisy obowiązującego prawa.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, a wynika to z powszechnie
obowiązujących przepisów prawa (ustawy o samorządzie gminnym).

