
   Gdańsk, …………. 2020 roku 

Pani 

Agnieszka Owczarczak 

Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska 

 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru zabrania głosu w debacie nad Raportem o stanie Miasta Gdańsk za 2019 rok. 

Ja, niżej podpisany/a…............................zamieszkały/a w …...............................................................
.................................................................................................................tel. …………………………. 

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Miasta Gdańsk za 2019 rok, która odbędzie 
się 16 lipca 2020 r. Swoje zgłoszenie* do udziału w debacie przedkładam z wymaganym przepisem 
art. 28aa ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2020 
roku poz. 713) poparciem co najmniej 50 osób, które zapoznały się z załączoną do formularza 
klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych. 
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        …......................................................... 

           (podpis) 

 

* Zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób musi być złożone Przewodniczącej Rady Miasta 
Gdańska najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana zostanie sesja, podczas której 
ma być przedstawiony raport o stanie miasta. 

 

 

 



 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 
DLA OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA MIESZKAŃCOWI BIORĄCEMU UDZIAŁ W 

DEBACIE NAD RAPORTEM MIASTA GDAŃSK 

 

W związku z realizacją wymogów 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”), informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Od momentu złożenia zgłoszenia w Biurze Rady Miasta Gdańska, administratorem Pani/Pana 
danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Gdańsku jest: Prezydent Miasta 
Gdańska - Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w 
Urzędzie Miejskim w Gdańsku za pomocą adresu iod@gdansk.gda.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 28aa ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) celem udzielenia poparcia 
mieszkańcowi, który chce wziąć udział w debacie nad Raportem o stanie miasta Gdańska. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania 
danych jest brak poparcia dla mieszkańca biorącego udział w debacie nad Raportem o stanie 
miasta Gdańska. 

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji 
międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony dla kategorii archiwalnych 
A. 

7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

10. Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane administratorowi przez osobę, której udzielili 
Państwo poparcia. 

 

Zapoznałem się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych 

 

………………………..    …………………………………………… 

(data, miejscowość)     (imię, nazwisko) 



 

 

INFORMACJA DLA MIESZKAŃCA BIORĄCEGO UDZIAŁ W DEBACIE NAD 
RAPORTEM MIASTA GDAŃSK 

 

W związku z realizacją wymogów 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”), informujemy o zasadach przetwarzania 
Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim 
w Gdańsku jest: Prezydent Miasta Gdańska - Miasto Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 
Gdańsk.  

2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Urzędu Miejskiego w Gdańsku, a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w 
Urzędzie Miejskim w Gdańsku za pomocą adresu iod@gdansk.gda.pl. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 28aa ust.7 pkt.2 ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) celem udziału Pani/Pana 
w debacie nad Raportem o stanie miasta Gdańska. 

4. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania 
danych jest brak możliwości udziału w debacie. 

5. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowej. 

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres ustalony dla kategorii archiwalnych 
A. 

7. Przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania. 

8. Państwa dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub 
profilowaniu. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie Pana/Pani danych narusza przepisy 
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. 

10. Przebieg sesji jest transmitowany na stronie internetowej www.gdansk.pl i uczestnicząc w 
debacie wyrażają Państwo zgodę na publikację wizerunku. 

 

 


