Kowalewo Pomorskie, dnia 2020 -.....- …...

Pan

Jerzy Orłowski
Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kowalewie Pomorskim

ZGŁOSZENIE
zamiaru zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie gminy Kowalewo Pomorskie za 2019 rok

Ja, niżej podpisany …................................................... zamieszkały w …...........................................
zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie gminy Kowalewo Pomorskie za 2019 rok,
która odbędzie się 25 czerwca 2020 r. Swoje zgłoszenie* 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:
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* Zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób musi być złożone Przewodniczącemu Rady
Miejskiej najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień (25.06.2020r.), na który zwołana została sesja,
podczas której ma być przedstawiony raport o stanie gminy.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCA BIORĄCEGO UDZIAŁ W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KOWALEWO POMORSKIE

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z art. 20.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca
1990 r. oraz art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. obrady
Rady Miejskiej Kowalewo Pomorskie są transmitowane, retransmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.
Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej:
www.bip.kowalewopomorskie.pl
Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2017 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.2016.119.1), dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie,
reprezentowana przez Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie, z siedzibą: ul.
Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo Pomorskie, telefon: (56) 684-10-05, fax: (56) 684-1071, e- mail: burmistrz@kowalewopomorskie.pl
2. Z inspektorem ochrony danych możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem
e-maila: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie - na adres siedziby Administratora,
podany w punkcie 1.
3. Celem przetwarzania Państwa danych jest realizacja prawa obywatela do zabierania głosu
w debacie nad raportem o stanie Gminy Kowalewo Pomorskie oraz – w zakresie wizerunku
i głosu - obowiązku rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku z obrad Rady Miejskiej,
udostępnienie nagrania przebiegu sesji, czyli wykonanie obowiązku jawności działania
organów gminy.
4. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
czyli wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku ze
szczególnymi przepisami prawa, m.in.:
• art.18 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. (T.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1429; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 695 ), zgodnie z którym działalność organów gminy
jest jawna, zaś Rada Miejska ma obowiązek sporządzania i udostępniania materiałów
audiowizualnych lub teleinformatycznych rejestrujących w pełni obrady sesji Rady;
• art. 20 ust. 1 b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. (T.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ), który brzmi: „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą
urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie
Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo
przyjęty”;
• art. 28aa ust.6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( T.j. Dz. U. z 2020 r.
poz. 713 ).
5. Administrator może udostępnić Państwa dane podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa (m.in. organy kontroli i ścigania) oraz podmiotom świadczącym usługi

Administratorowi na podstawie odrębnych umów – w zakresie udostępnienia środków
technicznych do transmisji i rejestracji obrazu i dźwięku z obrad Rady Miejskiej.
6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny
do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji
określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
7. Przysługuje Państwu możliwość dostępu do danych osobowych w zakresie
zarejestrowanego wizerunku i wypowiedzi
8. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym jest: Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA
MIESZKAŃCOWI BIORĄCEMU UDZIAŁ W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE
GMINY KOWALEWO POMORSKIE

Podstawa prawna: Art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE Nr 119) (RODO).

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016
r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kowalewo Pomorskie,
reprezentowana przez Burmistrza, z siedzibą: ul. Konopnickiej 13, 87-410 Kowalewo
Pomorskie,
telefon:
(56)
684-10-05,
fax:
(56)
684-10-71,
e-mail:
burmistrz@kowalewopomorskie.pl (odbiera kancelaria urzędu).
2. Z inspektorem ochrony danych możecie Państwo skontaktować się za pośrednictwem
e-maila: iod@kowalewopomorskie.pl lub pisemnie - na adres siedziby Administratora,
podany w punkcie 1.
3. Państwa dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w celu wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z art. 28aa ust. 6 i 7 pkt.1
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
4. Państwa dane: imię i nazwisko, oraz podpis, będą przetwarzane w celu udzielenia poparcia
mieszkańcowi, który chce wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Kowalewo
Pomorskie.
5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udzielenia
poparcia mieszkańcowi, biorącemu czynny udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy
Kowalewo Pomorskie.
6. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na
podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, czyli udzielenia
poparcia, a następnie przez okres, oraz w zakresie, wymaganym przez przepisy powszechnie
obowiązującego prawa, w tym również spełnienie obowiązku archiwizacyjnego.
8. Przysługują Państwu określone prawa m.in. prawo dostępu do treści swoich danych, prawo
do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia
danych.
Podkreślić należy, że niektóre prawa, o których mowa wyżej, mogą nie mieć zastosowania lub
mogą być ograniczone na podstawie RODO lub przepisów szczególnych. Realizacja tych praw
uzależniona jest od celu przetwarzania oraz podstawy prawnej przetwarzania.
9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne
z prawem przetwarzanie Państwa danych osobowych. Organem właściwym jest: Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
10.Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
11.Administrator Danych Osobowych nie ma zamiaru przekazywać Państwa danych do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

