
Nasielsk, dnia ……………………………… 
 
 

 

Szanowny Pan 
Jerzy Lubieniecki  
Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku 

 
 
 

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W DEBACIE  
NAD „RAPORTEM O STANIE GMINY NASIELSK ZA 2020 ROK” 

 
 

Ja, niżej podpisana/y …………………………………………..……………………………………………..... 
                                                                                                     (imię i nazwisko)  
 

zamieszkała/y w ……………………………………………..………………………………..……………....... 
                                                                   (adres zamieszkania) 
 

zgłaszam swój udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok”. Swoje 
zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób: 

 

Lp. Imię i nazwisko 

Podpisując niniejszą deklarację poparcia oświadczam, 
że jestem mieszkańcem Gminy Nasielsk* 

Podpis 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

 
* Pojęcie „mieszkaniec gminy” należy utożsamiać z pojęciem „osoby stale zamieszkującej” na obszarze gminy,  

a nie z osobą posiadającą zameldowanie (zgodnie z wyrokiem WSA w Krakowie III SA/Kr 758/190). 



13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

 
 

 

………………………………………………. 
(podpis zgłaszającego) 

 
 
 
Zobowiązuję się do zrealizowania obowiązku informacyjnego, załączonego do niniejszego 
zgłoszenia, wobec osób wyrażających poparcie.  
 
 

 
………………………………………………. 

(podpis zgłaszającego) 

 
 
 

Zapoznałem/am się z treścią obowiązku informacyjnego, załączonego do niniejszego zgłoszenia. 
 
 
 

………………………………………………. 
(podpis zgłaszającego) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA MIESZKAŃCOWI 
BIORĄCEMU UDZIAŁ W DEBACIE  

NAD „RAPORTEM O STANIE GMINY NASIELSK ZA 2020 ROK” 
 
Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
o ochronie danych osobowych 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 (dalej: RODO): 
1. Administratorem danych osobowych jest Rada Miejska w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 

Nasielsk, um@nasielsk.pl.  
2. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać od Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 28aa ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) celem udzielenia poparcia 
mieszkańcowi, który chce wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie gminy Nasielsk. Udział 
w debacie jest dobrowolny, jednak w przypadku wyrażenia chęci, podanie danych osobowych 
jest obowiązkowe. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych 
jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia 
Prezesa RM z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także 
prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych narusza RODO. 

 

 
KLAUZULA INFORMACYJNA DLA MIESZKAŃCA BIORĄCEGO UDZIAŁ W DEBACIE  

NAD „RAPORTEM O STANIE GMINY NASIELSK ZA 2020 ROK” 
 
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  
o ochronie danych osobowych 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 (dalej: RODO): 
1. Administratorem danych osobowych jest Rada Miejska w Nasielsku, ul. Elektronowa 3, 05-190 

Nasielsk, um@nasielsk.pl.  
2. Więcej informacji dot. przetwarzania danych osobowych można uzyskać od Inspektora Ochrony 

Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail: iod@nasielsk.pl. 
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 28aa ust.7 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) celem wzięcia udziału w debacie nad 
raportem o stanie Gminy Nasielsk. Udział w debacie jest dobrowolny, jednak w przypadku 
wyrażenia chęci, podanie danych osobowych jest obowiązkowe. 

4. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, które na podstawie stosownych umów 
podpisanych z ADO przetwarzają dane osobowe dla których administratorem danych osobowych 
jest ADO, tj. m.in. firmy księgowe, kancelarie prawne oraz dostawcy usług IT. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z Rozporządzenia 
Prezesa RM z 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania, 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna Pan/Pani,  
że przetwarzanie danych narusza RODO. 

7. Przebieg sesji Rady Miejskiej, na której przeprowadzona będzie debata będzie transmitowany 
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
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