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Or.152.9,10.2019.JC 

Or.152.6,7.2020.JC 

Namysłów, dnia 2 września 2020 r. 

  
 
 

 
 
 
 Pani (dane usunięte) 
  

 

 
 

 W odpowiedzi na Pani petycje z dnia 2 i 6 grudnia 2019 r., oraz 3 kwietnia i 1 czerwca 

2020 r. w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego, na podstawie 

art. 13 ust. 1 ustawy z dnia  11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018, poz. 870 t.j.), informuję, 

że Rada Miejska w Namysłowie na sesji w dniu 28 sierpnia 2020 r. rozpatrzyła postulaty 

zawarte w złożonych petycjach i podjęła Uchwały nr 298/VIII/20, 299/VIII/20, 304/VIII/20  

i 305/VIII/20, które przesyłam w załączeniu. 

  

Przewodniczący Rady 

   /-/ Kazimierz Kos 

 

Załącznik: 

1) Uchwała nr 298/VIII/20  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego, 

2) Uchwała nr 299/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego, 

3) Uchwała nr 304/VIII/20  Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego – wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”, 

4) Uchwała nr 305/VIII/20 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 28 sierpnia 2020 r.  

w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym w zakresie zmiany przepisów prawa 

miejscowego. 

 

 

Sporządziła: 

Justyna Cieślak 

Starszy inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej 

tel. 77/41 90 327 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku 

prawnego ciążącego na administratorze – Petycje 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że: 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Namysłów reprezentowana 

przez Burmistrza Namysłowa. 

DANE 

KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów  

Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu 

Numer telefonu: +48 77 4190300 

DANE 

KONTAKTOWE 

INSPEKTORA 

OCHRONY DANYCH 

Administrator –wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Jana Hołowacza,  

z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez : 

adres e-mail iod@namyslow.eu  

numer telefonu + 48 77 4190351  

pisemnie pod adresem ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z  przetwarzaniem danych. 

CELE 

PRZETWARZANIA 

I PODSTAWA 

PRAWNA  

Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających 

z przepisów  ustawy z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U. 2018 r., poz. 870.) 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji jest 

wymogiem ustawowym. 

ODBIORCY DANYCH 

Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane jednostkom organizacyjnym Gminy 

Namysłów oraz innym organom właściwym do załatwienia skargi/wniosku.  

Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na 

zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania 

systemów informatycznych. 

OKRES 

PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony 

w Rozporządzeniu 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 oraz innych 

przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów.  

PRAWA 

PODMIOTÓW 

DANYCH 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do cofnięcia zgody na 

przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania do momentu wycofania zgody. 

PRAWO 

WNIESIENIA 

SKARGI DO 

ORGANU 

NADZORCZEGO 

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie dotyczących 

Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO. 


