
Chełm, dnia …...................... 2021r.

Pan 
Longin Bożeński
Przewodniczący Rady 
Miasta Chełm

ZGŁOSZENIE

Ja, niżej podpisany ........................................................................... 

( imię i nazwisko )

zamieszkały w ............................................................................................ 

(adres zamieszkania na terenie miasta Chełm),

zgłaszam swój udział w debacie nad Raportem o stanie Miasta Chełm za 2020 rok.

Swoje zgłoszenie przedkładam z poparciem następujących osób:

Lp. Nazwisko i imię Podpis



.....................................................
/podpis mieszkańca /



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)
2016/679 z 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 (RODO),
informujemy, iż:

 Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Chełm
z siedzibą:   22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70. 

Sposoby  kontaktu  z  inspektorem  ochrony  danych  osobowych  w  Urzędzie  to:  22-100  Chełm,
ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl,  tel. 82 565 26 06

 Przetwarzanie  Pani/Pana danych  osobowych  będzie  się  odbywać na  podstawie  art.  6  ust.1  lit.  a
RODO, w celu wzięcia udziału w debacie nad raportem o stanie miasta Chełm za 2018 r.

Administrator  powołuje  się  na  prawnie  uzasadniony  interes,  którym jest  realizacja  złożonych  przez
Panią/Pana danych do udziału w debacie.

 Z  Pani/Pana  danych  osobowych  będziemy  korzystać  do  czasu  trwania  obowiązku  wynikającego
ze złożonych danych w celu udziału w debacie, a po tym czasie przez okres 5 lat,  zgodnie z kategorią
archiwalną B 5.

  Pani/Pana dane mogą zostać przekazane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym
zadania  publiczne  lub  działającym  na  zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,
które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

   Zgodnie  z  RODO,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  swoich  danych  osobowych  oraz
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do usunięcia
danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy
uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie
danych osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych osobowych
będzie skutkował brakiem możliwości udziału w debacie. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany lecz nie będą profilowane.
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