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KOMITET TAK DLA PALENIA DREWNEM, STOP GAZOLOBBY                 panbartek.pl/stop-gazolobby/ 

UDZIELAM POPARCIA OBYWATELSKIEMU PROJEKTOWI UCHWAŁY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

MAŁOPOLSKIEGO zmieniającej niektóre uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 

małopolskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, 

której celem jest zniesienie zakazu palenia drewnem w Krakowie i odroczenie przymusu wymiany pieców w Małopolsce o 3 lata  

Złożenie podpisu na niniejszym wykazie jest równoznaczne z:  

1. Udzieleniem poparcia ww. projektowi uchwały,  

2. Oświadczeniem, iż osoba podpisująca wykaz posiada w dacie złożenia podpisu czynne prawa wyborcze do Sejmiku 

Województwa Małopolskiego. 
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Poprzez złożenie podpisu na powyższym wykazie oświadczam, 

iż przyjmuję do wiadomości, że zgodnie z art. 13 ust. 1-2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 27.04.2016 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: 1. Administratorem moich danych osobowych, od 

momentu wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Małopolskiego powyższego wykazu, jest Marszałek 

Województwa Małopolskiego z siedzibą w Krakowie, ul. 

Basztowa 22, 31-156 Kraków, adres do korespondencji: ul. 

Racławicka 56, 30-017 Kraków 2. Dane kontaktowe Inspektora 

Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 

Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa 
Małopolskiego, ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków, e-mail: 

iodo@umwm.malopolska.pl 3. Moje dane osobowe przetwarzane 

będą w celu realizacji obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO w związku z art. 89a 

ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 

(Dz.U.2018.913 t.j. z późn. zm.), zwanej dalej: u.s.w. 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. Konieczność podania danych 

osobowych wynika z art. 89a u.s.w. oraz § 6 ust. 2-3 Zasad 

Obywatelskiej Inicjatywy Uchwałodawczej Mieszkańców 
Województwa Małopolskiego stanowiących Załącznik do 

Uchwały Nr VI/57/19 Sejmiku Województwa Małopolskiego z 

dnia 25 lutego 2019 r. 

5. Konsekwencją niepodania moich danych osobowych 

będzie brak możliwości uznania udzielonego przeze mnie 

poparcia projektowi uchwały za skutecznie złożone. 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 organów samorządu województwa i urzędów 

marszałkowskich stanowiących 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. 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 Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, 

w ramach których zostało im powierzone przetwarzanie 

danych osobowych, w tym np.: dostawcom usług IT. 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. 
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