
Lista osób popierających Uchwałę Nr XIII/88/2019 Rady Miejskiej
 w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 października 2019 rok

 w sprawie wystąpienia do Zarządu Powiatu Grójeckiego o odwołanie dyrektora SP
ZOZ  w Nowym Mieście nad Pilicą oraz poprawę sytuacji SP ZOZ w Nowym Mieście

nad Pilicą.

* Podając poniższe dane oraz składając swój podpis na liście poparcia wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie 
danych (RODO),w celu udzielenia poparcia ww. Uchwale. Ponadto potwierdzam, że 
zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną zamieszczoną na odwrocie listy 
poparcia.
 
l.p. imię i nazwisko numer telefonu Podpis*



OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Nowego Miasta nad Pilicą, z siedzibą

ul.  O.H.  Koźmińskiego  1/2,  26-420  Nowe  Miasto  nad  Pilicą,  48 674  10  98,

nowemiasto@nowemiasto.pl  
2) Administrator  wyznaczył  Inspektora  Ochrony  Danych,  z  którym  mogą  się  Państwo

kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za

pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  wyrażenia  poparcia  Uchwale  Nr

XIII/88/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 października 2019

rok,  na  podstawie  Państwa zgody tj.  art.  6  lit.  a)  ww.  Rozporządzenia.  Podanie  przez

Państwa danych jest dobrowolne jednak niezbędne do wyrażenia poparcia.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzania 

danych osobowych.

5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać

profilowaniu.

6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

7) W  związku  z  przetwarzaniem  Państwa  danych  osobowych,  przysługują  Państwu

następujące prawa:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do ich usunięcia;
d) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
e) prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych  

(ul.  Stawki  2,  00-193  Warszawa),  w sytuacji,  gdy  uzna  Pani/Pan,  że  przetwarzanie

danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia  o  ochronie  danych

osobowych (RODO);
8) Państwa  dane  mogą  zostać  udostępniane  innym  podmiotom  z  zastrzeżeniem  ogólnie

obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych.
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