
 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do udziału w debacie nad Raportem o Stanie 

Gminy Gródek nad Dunajcem 
 
 

Ja, niżej podpisany .................................................................................. ,  
 

zamieszkały w ..............................................................................................  
                                             (adres zamieszkania na terenie gminy)  
 

zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie Gminy Gródek nad 
Dunajcem. 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę 

Gródek nad Dunajcem, reprezentowaną przez Wójta Gminy Gródek nad 

Dunajcem. (należy zaznaczyć X)  

 
                                                           ………………………………………………….. 

 
                                                          (data i czytelny podpis) 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osoby biorącej udział  

w debacie  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gródek nad Dunajcem, 

reprezentowana przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem p. Józefa Tobiasza, z siedzibą  

w Gródku nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody, celem wzięcia udziału  
w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gródek nad Dunajcem.  

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się  

z brakiem możliwości wzięcia udziału w debacie.  

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe zostaną udostępnione w trakcie trwania obrad Sesji 

Rady Gminy, na której odbędzie się debata.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście (25 lat w Urzędzie Gminy w Gródku 

nad Dunajcem, po tym czasie zostaną przekazane do właściwego miejscowo Archiwum 
Państwowego).  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 

do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  
 

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:  

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dla osób udzielających poparcia  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Gródek nad Dunajcem, 

reprezentowana przez Wójta Gminy Gródek nad Dunajcem p. Józefa Tobiasza, z siedzibą  

w Gródku nad Dunajcem 54, 33-318 Gródek nad Dunajcem.  

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody celem udzielenia poparcia dla 

mieszkańca, który chce wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Gródek nad 

Dunajcem.  

3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody wiąże się  
z wykreśleniem Pana/Pani danych osobowych z listy poparcia.  

4. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą udostępniane.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wieczyście (25 lat w Urzędzie Gminy w Gródku 

nad Dunajcem, po tym czasie zostaną przekazane do właściwego miejscowo Archiwum 
Państwowego).  

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo 



do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.  

7. Posiada Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

 

LISTA POPARCIA DLA ................................................................................. ,   
                       (imię i nazwisko zgłoszonego mieszkańca) 

KTÓRY CHCE WZIĄĆ UDZIAŁ W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY 
GRÓDEK NAD DUNAJCEM 

l.p. Imię i nazwisko Podpis 
Zgoda na przetwarzanie 

danych osobowych  

(TAK lub Nie) 
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