
DANE  PODMIOTU WNOSZĄCEGO* :                                                                                                           
Nazwisko i Imię / Nazwa: …………………………………………....                                                                
Adres zamieszkania/Adres siedziby: …………………………………                                                                
Adres do korespondencji**:……………………………………….....                                                          
Adres e-mail***.: ……………………………………………………                                                     
Nazwisko i Imię osoby reprezentującej podmiot*: …………………..                                                                
DANE  PODMIOTU TRZECIEGO**** :                                                                                                           
Nazwisko i Imię / Nazwa: ……………………………………………                                                                
Adres zamieszkania/Adres siedziby: ………………………………...                                                                 
Adres do korespondencji**:……………………………………….....                                                           
Adres e-mail***.: ……………………………………………………

ZGODA NA ZŁOŻENIE PETYCJI

Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870)
wyrażam zgodę na złożenie w moim interesie petycji przez:

................................................................................................................................................................

z żądaniem..............................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

Wyrażam zgodę / Nie wyrażam zgody***** na ujawnienie na stronie internetowej Urzędu Miasta Płocka moich
danych osobowych  w zakresie imienia i nazwiska lub nazwy.

...............................................................
                  data i podpis wnoszącego petycję

Uwagi:
*     w przypadku grupy podmiotów należy wskazać oznaczenie każdego z podmiotów oraz osobę reprezentującą
**   wypełnić gdy adres do korespondencji jest inny niż adres zamieszkania albo siedziby
*** wypełnić w przypadku składania petycji za pomocą środków komunikacji elektronicznej
**** wypełnić w przypadku składania petycji w interesie podmiotu trzeciego
*****niepotrzebne skreślić

„Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1. administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji petycji zgodnie z ustawą o petycjach;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów
prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście (akta kat. A zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt);
6.  każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania  lub  ograniczenia
przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne.


