
FORMULARZ   ZGŁOSZENIOWY  DO UDZIAŁU  W DEBACIE  
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RACZKI

Ja, niżej podpisany/a ………………………………………………………………………………………………………………………..
(imię i nazwisko mieszkańca)

zamieszkały/a …………………………………………………………………………………………………………………………………..
(adres zamieszkania na terenie gminy Raczki)

zgłaszam swój  udział w debacie nad Raportem o stanie Gminy Raczki za 2020 rok.

…………………………………………………………….
(data i podpis)

Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowychw Urzędzie Gminy Raczki w celu
przyjęcia zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem 
o stanie gminy.

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Raczki  z siedzibą  w Raczkach, Plac Kościuszki 14, 
16-420 Raczki, e-mail: wojt@raczki.pl, tel.: 87 5686420, fax: 87 5686410. 

2. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Raczki można 
kontaktować się z Inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@raczki.pl,  tel. 87 5686426. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie obowiązujących przepisów ustawy o samorządzie gminnym w 
celu przyjęcia zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy.  

4. Podanie danych osobowych w formularzu zgłoszeniowym do udziału w debacie jest warunkiem wzięcia udziału                 
w debacie i są Państwo zobowiązani do podania danych osobowych, których zakres wynika z przepisów prawa,                    
a konsekwencją niepodania tych danych będzie pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia. 

5. Państwa dane osobowe mogą być przekazywane lub udostępniane innym organom i podmiotom wyłącznie                           
na podstawie obowiązujących przepisów prawa. Jednocześnie obrady Rady Gminy Raczki są transmitowane i utrwalane 
za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Państwa dane osobowe w postaci wizerunku i głosu oraz imienia i 
nazwiska będą udostępnione publicznie w przypadku wzięcia udziału i zabrania głosu w obradach Rady Gminy Raczki. 
Nagrania obrad są udostępniane  w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Raczki (www.bip.raczki.pl) 

6. Państwa  dane osobowe zawarte w zgłoszeniu będą przetwarzane przez czas określony  w przepisach archiwalnych.  
7. Posiadają Państwo prawo żądania dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, ich sprostowania (poprawienia) 

oraz ograniczenia przetwarzania tych danych.  
8. Mają  Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,                    

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy    
o ochronie danych osobowych. 

9. W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji            
ani do profilowania.  



WYKAZ OSÓB POPIERAJACYCH UDZIAŁ MIESZKAŃCA W DEBACIE 
NAD RAPORTEM O STANIE GMINY RACZKI

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko zgłoszonego mieszkańca )

LISTA POPARCIA (co najmniej 20 osób)
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