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LISTA OSÓB WPISANYCH DO REJESTRU WYBORCÓW W MIEŚCIE SULEJÓWEK 

POPIERAJĄCYCH WNIOSEK O NADANIE TYTUŁU  

„ZASŁUŻONY DLA MIASTA SULEJÓWEK” 

dla …………………………………………..
1
 

 

Lp. Imię i nazwisko adres podpis 
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
10.     
11.     
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13.     
14.     
15.     
16.     
17.     
18.     
19.     
20.     

 

 

                                                           
1 Osoba składająca podpis na liście poparcia  wniosku o nadanie tytułu jednocześnie oświadcza, 
że  wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię i nazwisko oraz adres  
przez Miasto Sulejówek  z siedzibą w Sulejówku ul. Dworcowa 55 w zakresie umożliwiającym 
rozpatrzenie wniosku oraz że  został wobec niej spełniony obowiązek informacyjny.  
Podmioty zbierające podpisy zobowiązane są do przestrzegania przepisów  dotyczących ochrony danych osobowych, 
wynikających z 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.  Powinny przedsięwziąć środki bezpieczeństwa, aby dane osobowe 
osób popierających wniosek nie zostały przekazane osobom nieuprawnionym. Podpisy należy zbierać w taki sposób, 
aby osoba podpisująca się na liście nie wiedziała kto jeszcze na tej liście widnieje i jaki ma adres zamieszkania. 



 
 
 

 

 

Dane osób podpisanych pod wnioskiem będą przetwarzane przez Miasto Sulejówek po złożeniu w Biurze 

Obsługi Klienta Urzędu Miasta Sulejówek  wniosku o nadanie tytułu przez podmiot zbierający podpisy.   

 

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 994  ze zm.) oraz zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały nr LVIII/493/2018 z dnia 

28 czerwca 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Sulejówek  i uchwałą Rady Miasta Sulejówek 

nr VII/68/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie Regulaminu nadawania tytułu honorowego „Zasłużony 

dla Miasta Sulejówek”. 

 

 

Osoby podpisane pod wnioskiem zostały poinformowane, że w związku z przetwarzaniem ich danych 

osobowych przysługują im następujące uprawnienia:  

 

 prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

 prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne; 

 prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),  

 prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 prawo do przenoszenia danych, 

 prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

Szczegółowe informacje – klauzula informacyjna dostępne są na stronie internetowej:  www.sulejowek.pl 

 

Dane osobowe osób popierających wniosek o nadanie tytułu będą przetwarzane przez Urząd Miasta 

Sulejówek przez minimum 25 lat. Dane przetwarzane będą początkowo w Biurze Rady Miasta, a następnie 

w Archiwum Zakładowym, skąd po upływie okresu przechowywania, przekazane zostaną do właściwego 

miejscowo Archiwum Państwowego (Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 

archiwach, Rozporządzenie  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).  

Osobom popierającym wniosek o nadanie tytułu  przysługuje prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych.  

 

 

 

 

 

http://www.sulejowek.pl/

