
Kielce, dnia ……………………. 
 

 
……………………………... 

(nazwa komitetu) 
 

 
 

Przewodniczący  
Rady Miasta Kielce 

 
 

 

OŚWIADCZENIE 
 

o utworzeniu Komitetu Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej w celu wystąpienia z 
obywatelską inicjatywą uchwałodawczą w sprawie  

 
……....…………………………………………………………………………………………... 

(tytuł projektu uchwały) 
 

My, niżej podpisani mieszkańcy Miasta Kielce, posiadający czynne prawo wyborcze do Rady            
Miasta Kielce, oświadczamy że utworzyliśmy Komitet Obywatelskiej Inicjatywy        
Uchwałodawczej w sprawie:  

 
……....…………………………………………………………………………………………... 

(tytuł projektu uchwały) 
 

 

Lp.  Imię i nazwisko Adres zamieszkania Data Podpis 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     
 

Oświadczamy, że wyrażamy zgodę na przetwarzanie naszych danych osobowych w zakresie           
wszystkich czynności niezbędnych do podjęcia przedmiotowej uchwały.  
 
 

W imieniu i na rzecz Komitetu występować będzie przedstawiciel:  
 
………………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko, adres zamieszkania a także nieobowiązkowo: nr telefonu, e-mail) 



Klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych 
 
W związku z realizacją wymogów 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”),         
uprzejmie informujemy, iż: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1,          
25-303 Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych          
osobowych mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na           
adres e-mail: iod@um.kielce.pl 

b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją obywatelskiej          
inicjatywy uchwałodawczej, 

c) podanie danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w procesie realizacji         
obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, a ich podanie jest dobrowolne, przy czym          
niepodanie danych, w zakresie wymaganym przez administratora, uniemożliwia udział         
w procesie realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej, 

d) okres przechowywania danych osobowych należy od kategorii archiwalnej A         
przewidzianej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, 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 (Dz.U. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.) 

e) przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych,           
usunięcia danych, przy czym uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie           
krótszym niż okres przechowywania danych, 

f) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na         
podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej         
umowy pomiędzy Administratorem, a tym podmiotem. 

g) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych         
osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na         
przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych         
Osobowych. 

 


