
 

….………………………., dnia …………………….. 

                                  (miejscowość)          (data) 

 

……………………………………… 

……………………………………… 

……………………………………… 

(imię, nazwisko i adres zamieszkania mieszkańca 

zgłaszającego swój udział w debacie) 

 

 Przewodniczący  

 Rady Powiatu w Brodnicy 

 

 

 

 

Zgłoszenie udziału w debacie  

nad Raportem o stanie Powiatu Brodnickiego za 2020 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 Brodnickiego za ……… rok, podczas sesji Rady Powiatu w Brodnicy, 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  Raportem o stanie Powiatu Brodnickiego 

  

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 jest Starostwo Powiatowe   z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, 

87- 300 Brodnica;  tel. 564950800 reprezentowane przez Starostę Brodnickiego.  

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH 

Administrator danych powołał inspektora ochrony danych Pana Tomasz Thiel z którym może się Pani/Pan skontaktować 

drogą elektroniczną pod adresem:  e-mail: tomasz.thiel@brodnica.com.pl, telefonicznie pod numerem 564950818; lub na 

adres siedziby Administratora w sprawach związanych z ochroną 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  raportem o 

stanie Powiatu Brodnickiego za rok 2020, na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920)  , w związku z art. 6 ust 1 lit c RODO - przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze   

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu określonym w pkt.3 odbiorcami danych mogą być organy władzy 

publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne działające na podstawie przepisów prawa, podmiotom, z 

którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z zakresu IT, obsługi 

administracyjnej. Uczestnicy Sesji Rady Powiatu jak i osoby oglądające sesję Rady Powiatu i  debatę nad Raportu o 

Stanie Powiatu Brodnickiego, która  będzie transmitowana i utrwalana za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i 

dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej powiatu; 

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 Brodnickiego za rok 2020 

 przez:  

………………………………………………………………………………………. 

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

 
 

Lp. Imię i nazwisko 
Miejsce zamieszkania 

(miejscowość) 
Własnoręczny podpis 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

 

 

Klauzula informacyjna  
o przetwarzaniu  danych osobowych dla mieszkańców powiatu, w celu poparcia zabrania głosu   

w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Brodnickiego  

 

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 jest Starostwo Powiatowe   z siedzibą w Brodnicy przy ul. Kamionka 18, 

87- 300 Brodnica;  tel. 564950800 reprezentowane przez Starostę Brodnickiego.  

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH. 

Administrator danych powołał inspektora ochrony danych Pana Tomasz Thiel z którym może się Pani/Pan skontaktować 

drogą elektroniczną pod adresem:  e-mail: tomasz.thiel@brodnica.com.pl, telefonicznie pod numerem 564950818; lub na 

adres siedziby Administratora w sprawach związanych z ochroną danych; 

 

3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  I PODSTAWA PRAWNA. 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu poparcia zabrania głosu  w debacie nad 

Raportem o stanie Powiatu Brodnickiego za 2020 rok  na podstawie art. 30a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r., poz. 920)  oraz art. 6 ust 1 pkt c) RODO przetwarzanie jest niezbędne do 

wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;  

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych w celu określonym w pkt.3 odbiorcami danych mogą być: 

organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne działające na podstawie przepisów prawa, 

podmiotom, z którymi Administrator podpisał stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych. 
 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.  
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji określonych  celów zawartych w 

punkcie 3, a po tym czasie zgodnie z okresem oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego 

prawa zostaną zarchiwizowane, zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach 

oraz 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 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 w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych 

osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją niepodania danych uniemożliwi o możliwości wzięcia i  zabrania 

głosu w debacie. 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 będą  przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, dane nie 

będą przekazywane do Państw trzecich i organizacji międzynarodowych jeśli takie działania będą mieć miejsce zostanie 

Pani/Pan o tym fakcie poinformowana/ny  
 

 


