
Formularz zgłoszeniowy do udziału w debacie  

nad raportem o stanie Powiatu Kłobuckiego za 2021 rok 

 

Ja, niżej podpisana(y)........................................................................................................ 
       ( imię i nazwisko mieszkańca)  

zamieszkała(y)w............................................................................................................................
     (adres zamieszkania na terenie powiatu) 

nr telefonu............................................................................................................zgłaszam swój 

udział w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kłobuckiego za rok 2021.  

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Starostwo 

Powiatowe w Kłobucku w celu udziału w debacie o stanie Powiatu. W załączeniu przedkładam 

listę poparcia, o której mowa w art. 30a ust. 7 pkt 1ustawy o samorządzie powiatowym 

zawierającą ......... podpisów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 
Zgodnie z 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, zwane dalej RODO), 

informuję, że: 

 1. Administratorem danych osobowych jest Starosta Kłobucki, z siedzibą przy Rynek im. Jana 

Pawła II 13, 42-100 Kłobuck, tel. 34-3109500, e-mail: starostwo@klobuck.pl. 

 2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Kłobucku: e-mail: 

iod@powiatklobucki.pl. 

 3. Cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

• administrator danych osobowych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w celu 

przeprowadzenie Debaty nad Raportem o stanie Powiatu Kłobuckiego 

 4. Podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z: 

• art. 6 ust. 1 lit. a RODO – Administrator danych osobowych będzie przetwarzać Pani/Pana 

dane osobowe na podstawie Pani/Pana zgody; 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym. 

 5. Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: 

• dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

 6. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych. 

Administrator danych osobowych będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe nie dłużej niż dwa lata. 

Następnie Pani/Pana dane osobowe – imię, nazwisko i adres – zawarte w dokumentacji będą 

przetwarzane przez dziesięć lat, zgodnie z właściwą kategorią archiwalną, którą oznaczona jest 

dokumentacja zgromadzona w Starostwie Powiatowym w Kłobucku zgodnie z Rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych 

rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 

zakładowych. 

 7. Przysługują Pani/Panu prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych: 

• prawo żądania dostępu do danych; 

• prawo żądania sprostowania danych osobowych; 

• prawo żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania; 

• prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych; 

• prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

8.    Brak Pani /Pana zgody na przetwarzanie danych jest równoznaczne z brakiem możliwości udziału 

w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Kłobuckiego. 

 

 

Administrator danych osobowych 
Starosta Kłobucki 

 

 


