Zgłoszenie do zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie
Powiatu Sierpeckiego za rok 2021.
W związku z planowaną debatą nad Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok
2021 informuje, że na podstawie art. 30 a ust. 7 ustawy o samorządzie powiatowym,
mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w tej debacie, składa do Przewodniczącego
Rady Powiatu Sierpeckiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej
150 osób. Zgłoszenia należy dokonać najpóźniej do dnia 29 czerwca 2022 roku do
godz. 15.30 w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Sierpcu przy ulicy
Świętokrzyska 2A.
Popieram zabranie głosu w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Sierpeckiego za rok 2021
przez………………………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko , miejsce zamieszkania osoby, której dotyczy zgłoszenie).

Lp.

Imię i Nazwisko

Adres zamieszkania

Własnoręczny podpis

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art.13 ust.1 i ust.2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 roku informuję ,że :
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Sierpecki z siedzibą przy ul. Świętokrzyska 2A,
09-200 Sierpc.
2. W sprawach związanych z danymi osobowymi wyznaczony został Inspektor ochrony danych P. Bogusław
Dziubek, z którym można się kontaktować poprzez adres e-mail: ido@powiat.sierpc.pl lub pisemnie na adres:
Starostwo Powiatowe w Sierpcu ul. Świętokrzyska 2A , 09-200 Sierpc.
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj. : wypełniania obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań, Pani/Pana dane osobowe,
przetwarzane będą w celu – zabrania głosu lub wyrażenia poparcia do zabrania głosu w debacie nad raportem
o stanie powiatu - realizacji zadań nałożonych na urząd, wynikających z prawa, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c
ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być
udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
1) podmioty upoważnione na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
2) podmioty, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy
powierzenia danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w tym
również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych mają Państwo prawo dostępu do treści
swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia i wniesienia
sprzeciwu.
7. W przypadku, w którym przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Państwu prawo do
cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych. Mogą to Państwo zrobić, jeśli uznają, że przetwarzamy dane osobowe z naruszeniem przepisów
prawa .
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy przez Starostwo Powiatowe
w Sierpcu. Przy czym podanie danych jest:
-obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
-dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją
niepodania danych będzie brak możliwości realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
Podstawa prawna: Rozporządzenie 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 (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

Starosta Sierpecki
/-/
Andrzej Sławomir Cześnik

