
Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za 2019r. 

 

       Parczew, ……………………… 

 

Przewodniczący Rady Powiatu w Parczewie  

 

ZGŁOSZENIE  

 

Ja niżej podpisany …………………………………………………………………….. 

zamieszkały w ……………………………………………………, zgłaszam w trybie art. 30 a 

ust. 7 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  (Dz. U. z 2020 r. poz. 

920) swój udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za 2019 r. .   

Swoje zgłoszenie do debaty składam wraz z listą poparcia osób. 

        ………………………………… 

        Imię i nazwisko ( podpis) 

 

Klauzula informacyjna dla osób biorących udział w sesjach Rady Powiatu w Parczewie 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 119 z 

04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Parczewski, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 21-

200 Parczew, tel.: 83 355 14 70 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektorodo@parczew.pl, telefonicznie 83 355-15-84, listownie na 

adres Starostwa Powiatowego w Parczewie, ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew. 

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: 

a. imienia, nazwiska, miejsca zamieszkania mogą zostać upublicznione podczas trwania rejestracji i 

transmisji sesji Rady Powiatu 

b. wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, 

4. Nagrania obrad Rady Powiatu są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej 

https://spparczew.bip.lubelskie.pl/index.php?id=57 i na portalu informacyjnym eRada: 

http://eportal.spparczew.systemerada.pl/  

5. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 15 ust. 1a, art. 30a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 05 

czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa, podmioty, z którymi Administrator danych zawarł umowy powierzenia i które realizują 

czynności IT. 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do wypełnienia obowiązku 

archiwizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

10. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozawala na zabranie głosu w debacie nad 

Raportem o stanie powiatu Parczewskiego za 2019r.  

11. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), 
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Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za 2019r. 

 

Popieram zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu 

Parczewskiego za rok 2019 przez  

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

 

Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia  osobie, biorącej udział w debacie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 119 z 

04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Parczewski, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 21-

200 Parczew, tel.: 83 355 14 70 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektorodo@parczew.pl, telefonicznie 83 355-15-84,  

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, podpisu będą przetwarzane w celu weryfikacji poparcia dla 

osoby biorącej udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za 2019r. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 30a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

5. Pani Pana dane osobowe zostały przekazane przez osobę zgłaszającą się do debaty nad Raportem o stanie Powiatu 

Parczewskiego za 2019r. w celu udokumentowania poparcia dla tej osoby. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa,  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do wypełnienia obowiązku 

archiwizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), 
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Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za 2019r. 

 

Popieram zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu 

Parczewskiego za rok 2019 przez  

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

 

Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia  osobie, biorącej udział w debacie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 119 z 

04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Parczewski, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 21-

200 Parczew, tel.: 83 355 14 70 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektorodo@parczew.pl, telefonicznie 83 355-15-84,  

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, podpisu będą przetwarzane w celu weryfikacji poparcia dla 

osoby biorącej udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za 2019r. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 30a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

5. Pani Pana dane osobowe zostały przekazane przez osobę zgłaszającą się do debaty nad Raportem o stanie Powiatu 

Parczewskiego za 2019r. w celu udokumentowania poparcia dla tej osoby. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa,  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do wypełnienia obowiązku 

archiwizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 
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Popieram zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu 

Parczewskiego za rok 2019 przez  

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

Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia  osobie, biorącej udział w debacie  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 119 z 

04.05.2016 r.), dalej zwanego RODO, informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Parczewski, z siedzibą przy ul. Warszawskiej 24, 21-

200 Parczew, tel.: 83 355 14 70 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – inspektorodo@parczew.pl, telefonicznie 83 355-15-84,  

3. Pani/Pana dane osobowe w postaci: imienia, nazwiska, podpisu będą przetwarzane w celu weryfikacji poparcia dla 

osoby biorącej udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Parczewskiego za 2019r. 

4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 30a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

5. Pani Pana dane osobowe zostały przekazane przez osobę zgłaszającą się do debaty nad Raportem o stanie Powiatu 

Parczewskiego za 2019r. w celu udokumentowania poparcia dla tej osoby. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa,  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do wypełnienia obowiązku 

archiwizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 

10. Pani/Pana dane nie będą poddane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu), 
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4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 30a ust. 6 i 7 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r. o 

samorządzie powiatowym oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

5. Pani Pana dane osobowe zostały przekazane przez osobę zgłaszającą się do debaty nad Raportem o stanie Powiatu 

Parczewskiego za 2019r. w celu udokumentowania poparcia dla tej osoby. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa,  

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do wypełnienia obowiązku 

archiwizacyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia 

sprzeciwu oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy 

przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów RODO. 
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