
INFORMACJA 

o przetwarzaniu danych osobowych 
  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), a także 

ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1781), w 

związku ze zbieraniem danych osobowych dla poparcia inicjatywy ustawodawczej informujemy: 

 

1. zgodnie z zapisami ustawy z dnia z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej 

przez obywateli (Dz. U. z 2018 r., poz. 2120) dane osobowe w postaci: imienia - imion, nazwiska, 

numeru PESEL, adresu zamieszkania, podpisu; zbierane są na zasadzie dobrowolności, w celu poparcia 

projektu ustawy o zmianie ustawy ..., 

2. dane osobowe przetwarzane będą w oparciu o art. 6 ust. 1 pkt a) RODO, 

3. dane osobowe zostaną przekazane Marszałkowi Sejmu, zgodnie z wymogami ustawy z dnia z dnia 24 

czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, 

4. administratorem danych osobowych przetwarzanych jest Komitet Obywatelskiej Inicjatywy 

Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 

Ubezpieczeń Społecznych oraz o zmianie niektórych ustaw, adres: ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 

Gdańsk, 

5. dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez czas niezbędny oraz dla realizacji celu określonego 

w punkcie 1., 

6. odbiorcami danych osobowych będą: Marszałek Sejmu, Państwowa Komisja Wyborcza, Sąd 

Najwyższy oraz inne organy uczestniczące w procesie legislacyjnym, 

7. osobie, której dotyczą przetwarzane dane osobowe przysługuje prawo do: 

a) dostępu do swoich danych osobowych, 

b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych osobowych, 

c) żądania usunięcia danych osobowych - w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w 

art. 17 RODO, z tym zastrzeżeniem, iż zgodnie z art. 9 ust. 3 wycofanie poparcia udzielonego 

projektowi ustawy jest nieskuteczne, 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 

e) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 


