
Popieram społeczny projekt Towarzystwa Przyjaciół Janowca
„Uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy
Janowiec  konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu

miasta miejscowości Janowiec"

Wpisując się na listę poparcia dla wniosku o przeprowadzenie konsultacji społecznych oświadczam, że: a) wyrażam
zgodę na przetwarzanie i udostępnienie przez stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą moich
danych osobowych w celu złożenia wniosku do Rady Gminy Janowiec o przeprowadzenie konsultacji społecznych i w
niezbędnym do osiągnięcia tego celu zakresie,
b) zapoznałem/am się z obowiązkiem informacyjnym dotyczącym przetwarzania moich danych osobowych i informacją

o prawie do wycofania zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na przetwarzanie przed jej wycofaniem), przy
czym cofnięcie zgody może skutkować nieprzeprowadzeniem konsultacji społecznych, o ile liczba mieszkańców
gminy Janowiec popierająca wniosek nie będzie równa lub większa od 100 osób, które wyraziły zgodę na
przetwarzanie danych osobowych. Jestem świadomy/a, że moje dane po przekazaniu ich do Rady Gminy będą
przetwarzane niezależnie od Towarzystwo  Przyjaciół Janowca i na odrębnych podstawach.

Lp. Imię i nazwisko Adres zamieszkania Czytelny, własnoręczny
podpis
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INFORMACJA
O PRZETWARZANIU PRZEZ STOWARZYSZENIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ JANOWCA NAD WISŁĄ

DANYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH POPARCIA DLA WNIOSKU O PRZEPROWADZENIE KONSULTACJI
SPOŁECZENYCH

Na podstawie 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:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest stowarzyszenie Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą,
ul. Osiedle Szkolne 5, 24 – 123 Janowiec, wpisane do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i
zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod numerem KRS:
0000045930 („TPJ”).

2. Może się Pan/Pani skontaktować z TPJ poprzez: wiadomość e-mail na adres: tpj@man.pulawy.pl lub list pod
adres  Towarzystwo Przyjaciół Janowca nad Wisłą, ul. Osiedle Szkolne 5, 24 – 123 Janowiec.

3. TPJ nie powołał inspektora ochrony danych.
4. Pana/Pani dane osobowe będą przewarzanie i wykorzystywane przez TPJ w celu zebrania podpisów

popierających wniosek o przeprowadzenie konsultacji społecznych i przekazania ich do właściwego organu, tj.
Rady Gminy Janowiec. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi zgoda (art. 6
ust. 1 lit a RODO).

5. Pana/Pani dane będą zasadniczo przetwarzane przez TPJ do momentu zakończenia procedury konsultacji
społecznych, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od dnia zakończenia konsultacji. Dane te mogą być
przetwarzane krócej niż termin wskazany powyżej, jeżeli wycofa Pan/Pani zgodę na ich przetwarzanie. Po
przekazaniu danych do Rady Gminy Janowiec, dane będą przetwarzane niezależnie od TPJ i na odrębnych
od TPJ podstawach.

6. W celu realizacji świadczenia pewnych usług TPJ współpracuje z usługodawcami zewnętrznymi. Tacy
usługodawcy mogą wykorzystywać lub przekazywać Pana/Pani dane zebrane i przetwarzane przez TPJ.

dbiorcami podanych przez Panią /Pana danych osobowych mogą być, w szczególności: dostawcy usług IT,
doradcy prawni, kancelarie prawne, audytorzy, podmioty świadczące usługi przechowywania i archiwizacji,
podmioty świadczące usługi niszczenia dokumentacji oraz nośników danych. Pani/Pana dane osobowe
zostaną także przekazane do organu, do którego kierowany jest wniosek o przeprowadzenie konsultacji
społecznych, tj. Rady Gminy Janowiec. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji
międzynarodowych, ani odbiorców znajdujących się w państwach poza Europejskim Obszarem
Gospodarczym.

7. Przysługuje Panu/Pani prawo do:

a) prawo do wycofania zgody w zakresie w jakim podstawą przetwarzania była udzielona zgoda (art. 7 ust. 3 R
D ). Ma Pani/Pan prawo do wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przy czym cofnięcie zgody
może skutkować nieprzeprowadzeniem konsultacji społecznych, o ile liczba mieszkańców gminy Janowiec
popierająca wniosek nie będzie równa lub większa od 100 osób. Wycofanie zgody ma skutek od momentu
jej wycofania. Wycofanie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez TPJ przed jej
wycofaniem,

b) prawo dostępu do danych (art. 15 R D ),
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 R D ),
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 R
D ), e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
f) prawo do przenoszenia danych osobowych (art. 20 RODO),
g) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację w zakresie, w jakim

podstawą  przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu (art. 21
RODO).

Wszelkie żądania oraz wszelkie inne pytania związane z przetwarzaniem danych, prosimy przesyłać  do
punktu kontaktowego wskazanego w punkcie 2.

Ma Pan/Pani również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu
chrony  Danych Osobowych.



8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak bez ich podania nie będzie możliwe złożenie wniosku o
przeprowadzenie konsultacji społecznych.

9. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani nie będą profilowane.


