
 

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

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

(imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca 

zgłaszającego swój udział w debacie) 

 

 Przewodniczący  

 Rady Powiatu w Świeciu 

 

 

 

Zgłoszenie udziału w debacie  

nad Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za …………. rok 

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

swój udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za ……… rok, podczas sesji Rady 

Powiatu w Świeciu, w dniu …………………. r.  

W załączeniu przedkładam listę wymaganego poparcia mojego wystąpienia przez co najmniej 150 osób. 

       

              ………………………………………………… 

                 (podpis mieszkańca zgłaszającego swój udział w debacie) 

 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla mieszkańców powiatu, którzy chcieliby 

zabrać głos w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

  

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 

86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu zabrania przez Pana/Panią głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na administratorze     

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem 

przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej; uczestnicy sesji Rady Powiatu w Świeciu, na której odbędzie się debata nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego; widzowie, którzy oglądają transmisję sesji Rady Powiatu online. Nagranie z sesji zostanie upublicznione na stałe na stronie 

Powiatu Świeckiego.  

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste 

przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania 

oraz ograniczenia przetwarzania. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane 

kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 
7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. W przypadku niepodania przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie możliwe uczestnictwo w 

debacie. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane.  



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 

21.    

22.    

23.    

24.    

25.    

26.    

27.    

28.    

29.    

30.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 

31.    

32.    

33.    

34.    

35.    

36.    

37.    

38.    

39.    

40.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 

41.    

42.    

43.    

44.    

45.    

46.    

47.    

48.    

49.    

50.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 

51.    

52.    

53.    

54.    

55.    

56.    

57.    

58.    

59.    

60.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 

61.    

62.    

63.    

64.    

65.    

66.    

67.    

68.    

69.    

70.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 

71.    

72.    

73.    

74.    

75.    

76.    

77.    

78.    

79.    

80.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 

81.    

82.    

83.    

84.    

85.    

86.    

87.    

88.    

89.    

90.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 

91.    
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96.    

97.    

98.    

99.    

100.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 
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110.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 

131.    

132.    

133.    

134.    

135.    

136.    

137.    

138.    

139.    

140.    

 
KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 



Popieram zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Świeckiego za rok ……………… przez: 

………………………………………………………………………………………. 

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

Lp. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania (miejscowość) Własnoręczny podpis 
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147.    
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu danych osobowych dla osób popierających udział danego mieszkańca w debacie nad rocznym Raportem o stanie Powiatu Świeckiego 

   

W związku z realizacją wymogów rozporządzenia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), przekazujemy następujące informacje: 

1. Administrator  danych: 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Świeciu jest Starosta Świecki. Dane adresowe: ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. Telefon: 52 56 83 100. Adres e-mail: sekretariat@csw.pl   

2. Inspektor Ochrony Danych: 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych może Pani/Pan kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: 

a) drogą elektroniczną: daneosobowe@csw.pl 

b) telefonicznie: 52 56 83 108, 

c) pisemnie: adres siedziby Administratora danych.   

3. Cele przetwarzania i udostępnia danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzanie w celu poparcia udziału zgłoszonego mieszkańca do zabrania głosu w debacie nad rocznym raportem o stanie Powiatu Świeckiego, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, w 

związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. Odbiorcy danych osobowych: 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe w szczególności z zakresu obsługi IT, obsługi administracyjnej. 

5. Okres przechowywania danych osobowych: 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych) - kat. „A” – dokumentacja jest przekazywana do właściwego archiwum na wieczyste przechowywanie. 

6. Prawa osób, których dane osobowe dotyczą:  

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu prawo do żądania: dostępu do danych osobowych; otrzymania ich kopii; sprostowania, ograniczenia przetwarzania, Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane 

dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: 

Może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli sądzi Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy 

RODO. 

8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach nie podania danych osobowych: 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Poparcie udzielone bez podania danych osobowych nie będzie uwzględnione przy weryfikacji potrzebnej liczby osób popierających udział w debacie zgłoszonego mieszkańca. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie są i nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, nie będą profilowane. 


