
Wniosek 

W sprawie realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w 

Gminie Siepraw 

 

Nazwa zadania 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Cel zadania 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Opis zadania  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Szacowane koszty  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Adres (pocztowy, elektroniczny) przedstawiciela wnioskodawców do korespondencji: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



Wnioskodawcy 
Lp. Imię i nazwisko Adres PESEL Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Lp. Imię i nazwisko Adres PESEL Podpis 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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 „RODO”, informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Siepraw, ul. Kawęciny 30, 

33-447 Siepraw (kontakt: tel. 12 37 21 800, adres e-mail: gmina@siepraw.pl). 

2. Kontakt z  inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Siepraw jest możliwy 

poprzez e-mail: iod@siepraw.pl oraz pisemnie na adres siedziby administratora. 

Z inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie zgody,  art. 6 ust. 1 lit. a RODO, 

na potrzeby realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie 

Siepraw oraz w celach archiwalnych zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, osoby upoważnione przez 

Administratora do przetwarzania danych osobowych, w tym pracownicy i podwykonawcy 

Administratora, operatorzy pocztowi lub firmy kurierskie, podmioty świadczące usługi 

informatyczne na rzecz Administratora. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres wynikający z przepisów prawa, 

zgodnie z instrukcją kancelaryjną.  

6. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 

zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO. 

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody 

w dowolnym momencie. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

9. Podanie danych osobowych przetwarzalnych na podstawie pisemnej zgody jest dobrowolne.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Złożenie podpisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu 

realizacji inicjatywy obywatelskiej w ramach rezerwy celowej sołectw w Gminie Siepraw na postawie art. 6 

ust. 1 lit. a RODO. 

 

 


