
,dn
(dala)(miejscowość),

Pan Jan Zawisza

Przewodniczący

Rady Gminy w Mircu

ZGŁOSZENIE

Ja, niżej podpisany/y
(imię i nazwisko - czytelnie drukowanymi literami)

zamieszkała/y
(dokładny adres zamieszkania na terenie gminy Mirzec)

Telefon lub e-mail kontaktowy:

zgłaszam w trybie art. 28aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, z póżn.zm.) swój udział w debacie nad „Raportem o stanie Gminy 

Mirzec za rok 2020”.

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem osób (lista poparcia w załączeniu).

(podpis)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Informuję Panią/a o przetwarzaniu danych osobowych w postaci: imienia, nazwiska, 
adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail przez Urząd Gminy w Mircu w celu 
realizacji zadania publicznego, dotyczącego dyskusji nad „ Raportem o stanie Gminy Mirzec za 
rok 2020”. Administratorem danych jest Wójt Gminy Mirzec. Administrator wyznaczył 
Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: 
iod@,mirzec.pl. tel. 41/276 71 89.

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/u prawo do żądania 
dostępu do SM'oich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 
żądania przenoszenia danych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „e” RODO.

(data i czytelny podpis)





WYKAZ OSÓB POPIERAJĄCYCH UDZIAŁ MIESZKAŃCA 

W DEBACIENAD RAPORTEM O STANIE GMINY MIRZEC
ZA ROK 2020

(imię i nazwisko zgłoszonego mieszkańca)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych
Informuję Panią/a o przetwarzaniu danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, 

przez Urząd Gminy w Mircu w celu realizacji zadania publicznego, dotyczącego poparcia 
przez Panią/a udziału mieszkańca w dyskusji nad „Raportem stanie Gminy Mirzec za rok 
2020”. Administratorem danych jest Wójt Gminy Mirzec. Administrator wyznaczył Inspektora 
Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@mirzec.pl, 
tek 41/276 71 89.

W zakresie przewidzianym przepisami prawa przysługuje Pani/u prawo do żądania 
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do 
żądania przenoszenia danych. Podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. „e” RODO.
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