……………………………..
(miejscowość, data)

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Brwinowie

ZGŁOSZENIE
Ja, niżej podpisany(a) ………………………………………………………………………,
(imię i nazwisko)

zamieszkały(a) w …………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania na terenie gminy Brwinów)

Zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie gminy Brwinów za 2018 rok.
Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:
L.
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Imię i nazwisko

Adres (ulica i miejscowość)

Podpis

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

…………………………….
(podpis mieszkańca)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora
danych-Gminę Brwinów reprezentowaną przez Burmistrza Gminy Brwinów z
siedzibą w Brwinowie przy ul. Grodziskiej 12, 05-840 Brwinów, w celu realizacji
złożonego wniosku.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Otrzymałam/em i zapoznałam/em się z treścią „Klauzuli informacyjnej” wydanej
przez administratora danych i zawartej w niej informacji o celach i sposobach
przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych
i prawie do ich poprawiania.

Brwinów, dnia ………………. 2019 r.

…………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
W URZĘDZIE GMINY BRWINÓW
Od 25 maja 2018 r. w państwach członkowskich UE obowiązuje Rozporządzenie 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 „ogólne rozporządzenie o ochronie danych
osobowych” (RODO). Realizując wymogi powyższego rozporządzenia informujemy Państwa o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z
tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Brwinów, reprezentowana przez
Burmistrza Gminy Brwinów z siedzibą w Brwinowie, ul. Grodziska 12, 05-840 Brwinów.
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z
powołanym w Urzędzie Gminy Brwinów Inspektorem Ochrony Danych pod numerem tel. 22
738 25 69 lub adresem e-mail: iod@brwinow.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu/celach:
a. - wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Gminy Brwinów;
b. - realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy Brwinów;
c. - na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści
zgody.
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a. - organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub
działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które
wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b. - inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Gminą
Brwinów przetwarzają dane osobowe, dla których administratorem jest Gmina
Brwinów.
6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, do
czasu wynikającego z celu ich przetwarzania, postępowania odwoławczego i roszczeniowego,
ewentualnie do czasu wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych
osobowych.
7. Pani/Pan posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania w
przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, a ponadto w sytuacji przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych pozyskanych na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgodyprawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania do usunięcia danych (tzw.
prawo do bycia zapomnianym) lub żądania ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych
osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Pani/Pan posiada prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych,
narusza przepisy ww. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
9. Pani/Pana dane osobowe mogą pochodzić od Pani/Pana oraz ze źródeł powszechnie
dostępnych, w szczególności z baz i rejestrów: PESEL, Rejestru USC, Rejestru Dowodów
Osobistych, Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej (CEIDG), REGON.
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem lub
zawartą umową jest obligatoryjne. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych na podstawie
zgody jest dobrowolne, ale konieczne do załatwienia sprawy.
11. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą
poddawane procesowi profilowania.

