
Załącznik nr 2  

 

Zgłoszenie 

Mieszkańca Gminy Izbicko do udziału w debacie 

nad raportem o stanie gminy za 2018 rok 

 

Ja, niżej podpisany/a……………………………………………………………………………  

                                                                    (imię i nazwisko)  

 

 

Zamieszkały/a w …………………………………………………………………………….....  

                                             (adres zamieszkania na terenie Gminy Izbicko)  

 

 

Zgłaszam swój udział w debacie nad raportem o stanie gminy Izbicko.  

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem co najmniej 20 osób. Lista osób w załączeniu.  

 

 

OŚWIADCZENIE 

 

O wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ogólnym 

rozporządzeniem RODO.  

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych 

Wójta Gminy Izbicko z siedzibą w Tarnowie Opolskim, ul. Dworcowa 6 w celu 

przygotowania procedury raportu o stanie Gminy Izbicko za 2018 rok zgodnie z art. 28aa 

ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506)  

2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.  

3. Uczestnicząc w posiedzeniu sesji wyrażam zgodę na przetwarzanie i upublicznianie przez 

Wójta Gminy Izbicko (zwanego dalej: Administratorem) swoich danych osobowych w 

myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e 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 uchylenie 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 

2016 r. – tzw. RODO.  

4.  

Klauzula informacyjna jest umieszczona przez Administratora na stronie Urzędu Gminy 

Izbicko pod adresem: www.izbicko.pl oraz wywieszona w budynku Urzędu przy ul. 

Powstańców Śl. 12 w Izbicku.  
  



LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH ZGŁOSZENIE: 

Złożenie podpisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie i imienia i nazwiska, adresu zamieszkania 

i nr Pesel, przez Wójta Gminy Izbicko w celach związanych z przeprowadzeniem debaty nad raportem o stanie gminy.  

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Izbicko, ul. Powstańców Śl. 12, 47-180 Izbicko.  

 

Klauzula informacyjna jest umieszczona przez Administratora na stronie Urzędu Gminy Izbicko pod adresem: www.izbicko.pl oraz wywieszona 

w budynku Urzędu przy ul. Powstańców Śl. 12 w Izbicku.  
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