
UK7Ą0 MIEJSKI W SOKÓŁCE
16-1 CO Sokółka 

Plac Kościuszki 1 Lista poparcia mieszkańców Gminy Sokółka 
petycji Burmistrza Sokółki z dnia 03.08.2020r. do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

w sprawie obniżenia opłat za odpady

Składając podpis wyrażam zgodę na wniesienie przez Burmistrza Sokółki do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w moim imieniu w/w petycji

Lp- Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data W yrażam zgodę /  Nie wyrażam zgody*
na ujawnienie na stronie internetowej 
podmiotu rozpatrującego petycję danych 
osobowych podmiotu, o którym mowa w 
art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. 
o petycjach

Zapoznałem(-am) się z treścią 
klauzuli informacyjnej, w  tym z 
informacją o celu i sposobach 
przetwarzania danych osobowych 
oraz o prawach jakie mi 
przysługują w związku z 
przetwarzaniem danych 
osobowych* niepotrzebne skreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA dotycząca przetwarzania danych osobowych podmiotu
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46AA/E (Dz.Urz.UE L119 z2016r., str.1, sprost. Dz.Urz. L 127 z 2018,str.2), w skrócie RODO Informuję, że:1/Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Sokółki z siedzibą: Urząd 
Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka2/W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: Urząd Miejski w Sokółce, Plac Kościuszki 1; 16-100 Sokółka, 
tel. 85 711 09 00, e-mail: iod@sokolka.pl3/ Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia petycji do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej w przedmiocie wyrażenia prośby o zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, podanie Pani/ Pana danych osobowych jest dobrowolne. 4/ Pani Pana dane osobowe mogą być udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym 
na podstawie odpowiednich przepisów prawa,5/ Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich,6/ Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, 
w tym również obowiązku wynikającego z rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 8/ Przysługuje Pani/Panu prawo 
dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych, 
prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,9/ Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 10/ Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.


