
ZGŁOSZENIE DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE 

NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZA 2018 ROK

POPIERAM ZABRANIE GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO ZA 2018 ROK PRZEZ:

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

(IMIĘ, NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA OSOBY, KTÓREJ DOTYCZY ZGŁOSZENIE)

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Własnoręczny podpis



Klauzula informacyjna
Realizując  wymogi  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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Dzierżoniowski  (dane kontaktowe: Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, 
Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: starostwo@pow.dzierzoniow.pl);

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych - dane kontaktowe: 
Starostwo Powiatowe w Dzierżoniowie, Rynek 27, 58-200 Dzierżoniów, e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl;

3) dane osobowe w zakresie:
a) imiona,  nazwiska  i  adresy zamieszkania  osób  popierających  są  przetwarzane  w  celu  umożliwienia  zabranie  głosu  przez 

wyznaczonego  reprezentanta  w  debacie  publicznej  nad  raportem  o  stanie  Powiatu  Dzierżoniowskiego;  podstawa  prawna 
przetwarzania danych: art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

b) imienia,  nazwiska,  głosu  i  wizerunku  osoby  wyznaczonej  do  zabrania  głosu  w  debacie  publicznej  nad  raportem  o  stanie 
Powiatu Dzierżoniowskiego będą przetwarzane podczas ww. debaty prowadzonej w trakcie obrad Rady Powiatu Dzierżoniowskiego; 
obrady są transmitowane i rejestrowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk; podstawa prawna transmisji i rejestracji 
obrad: art. 15 ust. 1a w zw. z art. 30a ust. 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym;

4) dane osobowe reprezentanta przetwarzane w ramach transmisji i rejestracji obrad Rady Powiatu Dzierżoniowskiego  są bezterminowo 
udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej www.pow.dzierzoniow.pl oraz w serwisie YouTube;

5) transmisja danych za pośrednictwem serwisu internetowego YouTube jest zgodna z art. 45 RODO i decyzją Komisji Europejskiej z dnia 
12 lipca 2016 roku wprowadzającą program Tarcza Prywatności UE-USA oraz stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony;

6) Pani/Pana dane  osobowe będą  również  przetwarzane  w celach  archiwalnych  w oparciu  o przepisy ustawy z  dnia  14  lipca  1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach; okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z rozporządzenia 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;

7) konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości udziału reprezentanta w ww. debacie;
8) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany;
9) posiada  Pani/Pan  prawo  żądania  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia  przetwarzania, 

wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych,  prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
z prawem przetwarzania - w sytuacjach określonych przepisami RODO w tym zakresie;

10) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych 
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.


