
 

 

Załącznik nr 1 
do uchwały Nr  / /2019 
Sejmiku Województwa Lubelskiego 
z dnia     2019 r. 

 
 
..................................................... 
        (pełna nazwa komitetu) 

 
OŚWIADCZENIE 

o przystąpieniu do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą 
podjęcia przez Sejmik Województwa Lubelskiego uchwały w sprawie 

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

(pełna nazwa projektu uchwały) 

 
 

Lp. Imię (Imiona) Nazwisko PESEL Podpis 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
o wytypowaniu osób uprawnionych do reprezentowania Komitetu podczas prac 

Sejmiku Województwa Lubelskiego nad projektem uchwały w sprawie 

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

(pełna nazwa projektu uchwały) 

 
My, wyżej podpisani członkowie Komitetu wskazujemy do reprezentowania Komitetu podczas 
prac Sejmiku Województwa Lubelskiego nad ww. projektem uchwały następujące osoby:  
 

 
Lp. Imię (imiona) Nazwisko Adres do 

korespondencji 
Numer 

telefonu/e-mail 

1.     
2.     
3.     

 
 



 

 

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 Lubelskiego w Lublinie zawiadomienia o utworzeniu 
Komitetu, jest Marszałek Województwa Lubelskiego z siedzibą w Lublinie, ul. Artura 
Grottgera 4, 20-029 Lublin. 

2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych - adres do korespondencji: Inspektor Ochrony 
Danych UMWM, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura 
Grottgera 4, 20-029 Lublin; e-mail: biuroiod@lubelskie.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. z 2019 r. poz. 512), 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 § 3 ust. 2 i § 4 ust. 1 
uchwały Nr …./…./2019 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia ……………...…….. 2019 r. 

5. Konsekwencją niepodania moich danych osobowych będzie brak możliwości przystąpienia 
przeze mnie do Komitetu utworzonego w celu wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały 
przez Sejmik Województwa Lubelskiego. 

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” stanowiącym 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, 
21RODO. 

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 Lubelskiego w Lublinie, 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. 

 
 
 


