
Zawonia, …………………… 

PRZEWODNICZĄCA 

RADY GMINY ZAWONIA 

 

ZGŁOSZENIE 

DO ZABRANIA GŁOSU W DEBACIE NAD RAPORTEM 

O STANIE GMINY ZAWONIA ZA 2021 ROK 

 
Dane mieszkańca zgłaszającego się: 

 

Imię: 

 

 

Drugie imię: 

 

Nazwisko: 

 

Miejsce 

zamieszkania: 

 

Województwo: 

 

Powiat: 

 

Gmina: 

 

Miejscowość: 

 

Kod pocztowy: 

 
 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

Poczta: 

 

 
Numer telefonu*: 

 

Adres e-mail*: 

 

 

 
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Niniejszą informację otrzymał/a Pan/Pani w związku z obowiązkami określonymi w art. 13 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- RODO) 

 
PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZNIA PANI/PANA DANYCH OSOBOWYCH 

 

Administrator Danych 

Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zawonia  z siedzibą w Zawoni. Można 

się z nim skontaktować w następujący sposób: 

- listownie na adres: ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia 
- przez e-mail: wojt@zawonia.pl 

- telefonicznie: 71 310 43 52 

 

Inspektor Ochrony Danych Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować w sprawach 
dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Administratora: 

- poprzez e-mail: iod@zawonia.pl . 

 

Cele przetwarzania 

Pani/Pana danych 

osobowych 

1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu wskazanym w art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2022, poz. 509). 

2. Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail będą przetwarzane w celu 
usprawnienia komunikacji. 

 

Postawa prawna 
przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych 

1. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe na podstawie przepisów prawa: ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2022, poz. 509), art. 6 ust 1 lit c 

2. Pani/Pana  dane osobowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail będą przetwarzane wyłącznie 

na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym  w treści zgody na podstawie art. 
6 ust 1 lit a RODO 

 

Okres przechowywania 

Pani/Pana danych 
osobowych 

1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji 

celów wskazanych, lecz nie krócej niż 25 lat od stycznia następnego roku, kat. (A) następnie zostaną 
przekazane do Archiwum Państwowego, gdzie będą przetwarzane wieczyści. 

2. Pani/Pana dane osobowe w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail będą przetwarzane  do czasu 

wycofania zgody na ich przetwarzanie lub upływu terminu wskazanego w punkcie 1. 
 

Odbiorcy Pani/Pana danych 

osobowych 

Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 
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