
Załącznik nr 2 
do Uchwały Nr 196/XVII/20 

Rady Powiatu Nowosądeckiego   

z dnia  23 grudnia 2020 r. 

………………………….……. 
(pełna nazwa Komitetu) 

 

………………………….……. 

………………………….……. 
(adres do korespondencji) 

CZĘŚĆ A: 
 

/w z ó r/ 

OŚWIADCZENIE 

o przystąpieniu do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą 

do Rady Powiatu Nowosądeckiego 

 

 

1. My niżej podpisani oświadczamy, iż tworzymy Komitet inicjatywy uchwałodawczej, którego 

celem jest wniesienie pod obrady Rady Powiatu Nowosądeckiego projektu uchwały w sprawie 

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

2. Jednocześnie oświadczamy, że w dniu złożenia podpisu posiadamy czynne prawo wyborcze 

do Rady Powiatu Nowosądeckiego i deklarujemy przystąpienie do Komitetu. 

3. Oświadczamy także, że zapoznaliśmy się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania 

danych osobowych w związku z obywatelską inicjatywą uchwałodawczą. 

4. Komitet tworzą: 

 

 

L.p. 
Imię 

(imiona) 
Nazwisko 

Data 
urodzenia 

Adres  
zamieszkania 

Numer telefonu/e-

mail (opcjonalnie) 
Podpis Data 

        

        

        

        

        

        

        

 

 

Poprzez dobrowolne złożenie podpisu na powyższym wykazie oświadczam, że wyrażam 

zgodę na przetwarzania podanych danych osobowych w wymienionym celu oraz przyjmuję do 

wiadomości, zgodnie z art. 13 ust. 1-2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej: RODO, że: 

1. Administratorem moich danych osobowych, od momentu wpływu do Starostwa Powiatowego 

w Nowym Sączu zawiadomienia o utworzeniu Komitetu jest Starosta Nowosądecki, adres 

siedziby: ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, tel.: +48 18 41 41 600, e-mail: 

powiat@nowosadecki.pl. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, 

ul. Jagiellońska 33, 33-300 Nowy Sącz, pok. 307, tel. +48 18 41 41 807, 

e-mail: tczerniec@nowosadecki.pl. 

 

mailto:powiat@nowosadecki.pl
mailto:tczerniec@nowosadecki.pl


3. Moje dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obywatelskiej inicjatywy 

uchwałodawczej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a, c i e RODO w związku z art. 42a ustawy z dnia 

5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920), zwanej dalej: 

u.s.p. oraz do celów archiwalnych określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji archiwów zakładowych. 

4. Podanie danych jest dobrowolne, a dalsze ich przetwarzanie odbywa się na podstawie 

art. 42a u.s.p. oraz § 9 Uchwały Nr 196/XVII/20 Rady Powiatu Nowosądeckiego  

z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie wykonywania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej. 

5. Konsekwencją niepodania moich danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia 

przeze mnie do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez 

Radę Powiatu Nowosądeckiego. 

6. Moje dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu tj. realizacji 

obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej oraz do celów archiwalnych zgodnie z kategorią 

archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt właściwym dla organów 

samorządu gminnego i stanowiącym załącznik do Rozporządzenia 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. Posiadam prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, jak również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych 

osobowych. Szczegółowe zasady korzystania z ww. uprawnień regulują art. 15-18, 21 RODO. 

8. Posiadam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Moje dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. Moje dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym, w związku 

z realizacją umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu, w ramach których 

zostało im powierzone przetwarzanie danych osobowych. W takich przypadkach zawarte są 

stosowne umowy powierzenia, które gwarantują ochronę zgodnie z postanowienia RODO. 

10. Moje dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

11. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane 

profilowaniu. 

 

 



CZĘŚĆ B: 

…………………………………… 

(data) 
 

……………………………………  

(pełna nazwa Komitetu) 

 

 
/w z ó r/ 

OŚWIADCZENIE
*
 

o powołaniu osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas prac  

Rady Powiatu Nowosądeckiego nad projektem uchwały w sprawie 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

(pełna nazwa projektu uchwały) 

 

My, niżej podpisani członkowie Komitetu wskazujemy do reprezentowania Komitetu podczas prac 

Rady Powiatu Nowosądeckiego nad ww. projektem uchwały następujące osoby: 

 

L.p. Imię (imiona) Nazwisko 
Adres do 

korespondencji 
Numer telefonu/e-mail 

(opcjonalnie) 

     

     

     

     

     

 

Czytelne podpisy wszystkich członków Komitetu: 
 

……………………………… 
 

……………………………… 
 

……………………………… 
 

………………………………. 
 

………………………………. 
 

………………………………. 

*
oświadczenie składa się w przypadku skorzystania przez Komitet z prawa wskazania osób 

uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas prac Rady Powiatu Nowosądeckiego. 




