
FORMULARZ  ZGŁOSZENIOWY 

do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Gdańskiego za 2018 rok 

 

………….…………..……… , ………………. 
(miejscowość, data) 

................................................ 
(imię i nazwisko) 
 

................................................ 
 

................................................ 
(adres zamieszkania) 

 

................................................ 
(numer telefonu/adres e-mail)* 
 

 

 

 
Pan 

Bogdan Dombrowski 

Przewodniczący Rady Powiatu Gdańskiego 

 

 

 

 

Na podstawie art. 30a ust. 7 i 8 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 

(Dz. U. 2019 poz. 511) zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Gdańskiego  

za 2018 rok na sesji Rady Powiatu Gdańskiego w dniu 26 czerwca 2019 r.  

Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a o treści przedstawionej poniżej klauzuli 

informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla osób biorących udział w debacie oraz osób 

udzielających im poparcia w tym zakresie. 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

………………………………………….. 
(podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*dane nieobowiązkowe 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby biorącej udział w debacie oraz osób udzielających  

im poparcia w tym zakresie 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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. Urz. UE.L 2016 Nr 119, str. 1) 

– dalej „RODO”, informuję, iż: 

1. Administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Starosta Gdański w Pruszczu 

Gdańskim. Obsługę organu zapewnia Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska 

Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański, tel. 58 773 12 12, sekretariat@powiat-gdanski.pl 

 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować pod 

adresem e-mail iod@powiat-gdanski.pl. 

 

3. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji obowiązku wynikających z art. 30a ust. 6 i 

7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, będąc realizacją obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze - zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. bez wymaganej zgody,  

 

4. W przypadku osób udzielających poparcia mieszkańcom powiatu gdańskiego, którzy wyrazili chęć 

zabrania głosu, przetwarzane będą ich imiona i nazwiska. 

 

5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów 

prawa oraz podmioty realizujące zadania publiczne na podstawie odrębnej umowy powierzenia danych 

oraz osoby trzecie w związku z udostępnianiem nagrania na stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. 

 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji obowiązku 

ustawowego, a wskazany przez odrębne przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w 

organach administracji publicznej; 
 

7. Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 
 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO. 
 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. 
 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą 

profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

 

 Administrator Danych Osobowych 

 

         Starosta Gdański 

  

mailto:sekretariat@powiat-gdanski.pl
mailto:iod@powiat-gdanski.pl


Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Gdańskiego  

za 2018 rok 
 

Popieram zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Gdańskiego  

za rok 2018 przez: 

……………………………………………………………………………………………………………  
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy zgłoszenie) 

 

UWAGA!  

Składając podpis oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią klauzuli informacyjnej o przetwarzaniu danych osobowych dla 

osoby biorącej udział w debacie oraz osób udzielających im poparcia w tym zakresie. 

 

Lp. Imię i nazwisko Własnoręczny 

podpis 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   


