
ZGŁOSZENIE

Ja, niżej podpisany . . . .

zamieszkały w   zgłaszam w trybie art.

28aa ust. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.)
swój udział w debacie nad "Raportem o Stanie Gminy Bełżyce”,  która odbędzie się   na sesji  w dniu 29
czerwca  2022 r.

Swoje zgłoszenie do debaty składam wraz z listą poparcia osób — załącznik I do niniejszego zgłoszenia.

Imię i Nazwisko (podpis)

Klauzula Informacyjna dla osób biorących udział w posiedzeniach, sesjach Rady Gminy Bełżyce

Zgodnie  z  art.  13 ust.  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) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bełżyce, ul.  Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce, tel.  81 517 27 28, adres e-mail:
gmina@belzyce.pl,  zwany  dalej  Administratorem.  Z  inspektorem  ochrony  danych  można  się  skontaktować  za  pomocą  email:
grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

1)  Państwa dane osobowe w postaci:

a) imienia, nazwiska, mlejsca zamieszkania mogą zostać upublicznione podczas trwania rejestracji i transmisji sesji Rady Gminy poprzez ich
odczytanie, wyświetlenie na ekranie;

b) wizerunku oraz głosu są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, których przetwarzanie odbywa się
w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (w celu realizacji obowiązku rejestracji i transmisji obrazu i dźwięku
z obrad Rady Gminy). Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 20. ust.lb. ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym oraz art. 6 ust. 1 lit.c) Rozporządzenia 2016/679 RODO.

c) Nagrania są udostępniane na stronie podmiotowej BIP Urzędu Miasta

d) Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa, podmioty, które
zawarły umowę powierzenia  przetwarzania  danych oraz  każde  inne  osoby,  gdyż  nagranie  stanowi  informację  publiczną  i  są  ogólnie
dostępne pod w/w adresami internetowymi.

e) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany do realizacji  obowiązku ustawowego, a wskazany przez odrębne
przepisy prawa odnoszące się do archiwizacji dokumentów w organach administracji publicznej i Rozporządzenia Prezesa 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 zakładowych.

f) Posiadają Państwo prawo dostępu do swoich danych. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia 2016/679.

g) Z  uwagi  na  ograniczenia  techniczne,  nie  możemy  zrealizować  Państwa  prawa  do  żądania  sprostowania  danych  osobowych  oraz  do
ograniczenia ich przetwarzania.

h) Nie możecie Państwo wnieść skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie rejestracji i transmisji wizerunku
i  wypowiedzi  podczas obrad Rady Gminy oraz żądać  usunięcia danych,  ponieważ przetwarzanie  Jest realizacją obowiązku prawnego
Administratora.

i) Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

j) Państwa  dane  osobowe  nie  będą  przetwarzane  w  celu  podejmowania  zautomatyzowanej  decyzji  i  nie  będą  przetwarzane  w  celu
profilowania.



Załącznik 1 do zgłoszenia do debaty

Lista osób popierających osobę . . . . . . . . . . . . .

biorącą udział w debacie nad „Raportem o Stanie Gminy Bełżyce za   2021 r.”, która odbędzie się                 
w dniu 29 czerwcu 2022 r.
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Klauzula informacyjna dla osób udzielających poparcia osobie. biorącej udział w debacie

1. W razie uczestniczenia w sesji Rady Miejskiej w Bełżycach, Państwa dane osobowe będą przetwarzane i upubliczniane (w tym wizerunek)
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO. 

2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Bełżyce, ul. Lubelska 3, 24 - 200 Bełżyce, tel. 81 517 27 28, adres e-mail:
gmina@belzyce.pl,  zwany  dalej  Administratorem.  Z   inspektorem  ochrony  danych  można  się  skontaktować  za  pomocą  email:
grzegorz.szajerka@gptogatus.pl

3. Pana/Pani  dane  osobowe  są  przetwarzane  w celu  realizacji  zasady  jawności  działania  organów miasta  oraz  wypełnienia  obowiązków
prawnych nałożonych na Administratora na mocy ustawy o samorządzie gminnym, w szczególności na mocy art. 20 ust.  1b ustawy o
samorządzie gminnym.   

4. Odbiorcami  Pani/Pana  danych  osobowych  będą  upoważnieni  pracownicy  Urzędu  Miejskiego  w  Bełżycach,  radni  Rady  Miejskiej
w Bełżycach oraz inne upoważnione osoby i podmioty działające w imieniu i na rzecz Administratora. 



5. W granicach określonych w RODO, posiada Pani/Pan prawo do: 

żądania dostępu do treści swoich danych osobowych, 

6. Przysługuje  Pani/Panu  również  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że
przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO. 

7. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych – w razie uczestnictwa w sesji rady gminy – wynika z realizacji obowiązku ustawowego.  

8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane przez okres niezbędny dla wypełnienia celów określonych powyżej oraz przez
okres zgodny z przepisami dotyczącymi archiwum.   

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane
do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
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