
WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH UDZIAŁ MIESZKAŃCA W DEBACIE 

 NAD RAPORTEM O STANIE GMINY CEKCYN ZA 2021 ROK  

 

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

(imię i nazwisko zgłoszonego mieszkańca)  

LISTA POPARCIA (co najmniej 20 osób) 

zamieszkały/a…………………………………………………………………………………… 

(adres zamieszkania na terenie Gminy Cekcyn)  

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cekcyn za rok 2021.  

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania  

(miejscowość, ulica,  

nr budynku, nr lokalu) 

Podpis 

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

  

 
  

 

Informacja  dotycząca  przetwarzania danych osobowych  

 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) – zwanego dalej: RODO, przedstawiamy następujące 

informacje: 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Cekcyn z siedzibą w Cekcynie (89-511) przy 

ul. Szkolnej 2, adres e-mail: gmina@cekcyn.pl, numer telefonu: 052 33 47 550, zwany dalej: „Administratorem". 

Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych,  z  którym  możesz  się  skontaktować w  sprawach  ochrony  swoich  

danych  osobowych pod  e-mailem:  iod.gmina@cekcyn.pl. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu weryfikacji wymaganego poparcia dla osoby, która zgłosiła udziału w debacie 

nad Raportem o stanie Gminy Cekcyn za rok 2021 (art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku z przepisami ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym). 

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, które zostały 

pozyskane od osoby, której udzieliliście Państwo poparcia do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Cekcyn za rok 2021. 

Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

Państwa  dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a po tym czasie 

przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności wynikającym  

z instrukcji kancelaryjnej obowiązującej u Administratora. 

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania), jeśli są błędne lub nieaktualne, a także 

prawo do ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania w sytuacjach przewidzianych przepisami RODO.  

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli Państwa 

dane są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawnymi. 

Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania. 

mailto:iod.gmina@cekcyn.pl

