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

………………………………………………...
(imię i nazwisko)

…………………………………………………
…………………………………………………
(adres zamieszkania)

Pan Paweł Chrzanowski
Przewodniczący Rady Miejskiej w Raciążu

W związku z art. 28aa ust. 1., ust. 4 i ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 poz. 713), na podst. art. 28aa ust. 7 w/w ustawy, zgłaszam chęć zabrania
głosu w debacie nad Raportem o stanie Gminy Raciąż za rok 2020.
Lista z podpisami poparcia stanowi załącznik do niniejszego pisma.

…………………………………………………
(podpis)

Załącznik:
Lista poparcia mieszkańca do udziału w debacie nad Raportem o stanie Gminy Miasto Raciąż
za rok 2020

Klauzula informacyjna
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Raciążu, jest Burmistrz Miasta Raciąż
09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl
lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie i w celu wskazanym w art. 28aa ust. 1., ust. 4, ust. 6, ust. 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), a także art. 6 ust. 1 lit c RODO (tj. jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach,
które
wynikają
z
przepisów
powszechnie
obowiązującego
prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
jest Burmistrz Miasta Raciąż.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: dostępu do swoich danych osobowych; poprawiania
swoich danych osobowych; wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w
pkt. 3.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane .

Załącznik

LISTA POPARCIA MIESZKAŃCA DO UDZIAŁU W DEBACIE
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY KORONOWO ZA ROK 2020

Lp.

Imię i nazwisko mieszkańca

Adres zamieszkania

Podpis mieszkańca

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Klauzula informacyjna
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Raciążu, jest Burmistrz Miasta Raciąż
09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl
lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie i w celu wskazanym w art. 28aa ust. 1., ust. 4, ust. 6, ust. 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), a także art. 6 ust. 1 lit c RODO (tj. jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach,
które
wynikają
z
przepisów
powszechnie
obowiązującego
prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
jest Burmistrz Miasta Raciąż.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: dostępu do swoich danych osobowych; poprawiania
swoich danych osobowych; wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w
pkt. 3.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane .

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Klauzula informacyjna
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Raciążu, jest Burmistrz Miasta Raciąż
09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl
lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie i w celu wskazanym w art. 28aa ust. 1., ust. 4, ust. 6, ust. 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), a także art. 6 ust. 1 lit c RODO (tj. jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach,
które
wynikają
z
przepisów
powszechnie
obowiązującego
prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
jest Burmistrz Miasta Raciąż.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: dostępu do swoich danych osobowych; poprawiania
swoich danych osobowych; wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w
pkt. 3.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane .

34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
47.
48.
49.
50.

Klauzula informacyjna
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Raciążu, jest Burmistrz Miasta Raciąż
09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl
lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie i w celu wskazanym w art. 28aa ust. 1., ust. 4, ust. 6, ust. 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), a także art. 6 ust. 1 lit c RODO (tj. jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach,
które
wynikają
z
przepisów
powszechnie
obowiązującego
prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
jest Burmistrz Miasta Raciąż.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: dostępu do swoich danych osobowych; poprawiania
swoich danych osobowych; wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w
pkt. 3.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane .

Klauzula informacyjna
1.
2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych, przetwarzanych przez Urząd Miejski w Raciążu, jest Burmistrz Miasta Raciąż
09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17, e-mail: sekretariat@miastoraciaz.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych w osobie Agnieszki Sztuwe, z którym kontakt możliwy jest przez e-mail: rodo@miastoraciaz.pl
lub pocztę tradycyjną 09-140 Raciąż, Plac Adama Mickiewicza 17.
Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie i w celu wskazanym w art. 28aa ust. 1., ust. 4, ust. 6, ust. 7 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 poz. 713 z późn. zm.), a także art. 6 ust. 1 lit c RODO (tj. jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze)
W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w
celach,
które
wynikają
z
przepisów
powszechnie
obowiązującego
prawa;
b) inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem
jest Burmistrz Miasta Raciąż.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 2, a po tym czasie przez okres wynikający
z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych jesteście Państwo uprawnieni do: dostępu do swoich danych osobowych; poprawiania
swoich danych osobowych; wniesienia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, o którym mowa w
pkt. 3.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane .

