
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB 
UDZIELAJĄCYH POPRACIA PETYCJI W POSTACI OBYWATELSKIEGO 

WOTUM NIEUFNOŚCI DLA MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 
PRZEMYSŁAWA CZARNKA 

Kto jest Administratorem Twoich 
danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Koalicyjny Klub Parlamentarny Lewicy 
z siedzibą przy ul. Wiejskiej 4/6/8. 00-489 Warszawa  

Jak się skontaktowad 
z Administratorem, żeby uzyskad więcej 
informacji o przetwarzaniu Twoich 
danych osobowych? 

Z Administratorem możesz skontaktowad się w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby 

 na adres e-mail: kontakt@klublewica.pl 

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych. W sprawach przetwarzania 
danych mogą się Paostwo z nim skontaktowad listownie na adres siedziby, lub za 
pośrednictwem adresu email: iod@klublewica.pl 

Jaki jest cel i podstawa prawna 
przetwarzania Twoich danych 
osobowych? 
 

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: 
 przekazania Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu zebranych 

podpisów pod petycją w postaci obywatelskiego wotum nieufności 
wobec Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka 

 

 Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 
lit a) Rozporządzenia RODO – osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na 
przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie 
określonych celów 

 oraz art. 6 ust. 1 lit e) Rozporządzenia RODO – przetwarzanie jest niezbędne 
do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym, na podstawie  
ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 

Komu udostępniamy Twoje dane 
osobowe? 

Administrator przekaże Twoje dane Premierowi RP Mateuszowi 
Morawieckiemu 

Skąd pochodzą Twoje dane osobowe i 
jakie kategorie Twoich danych 
przetwarzamy? 

Twoje dane zostają pozyskane bezpośrednio od Ciebie.  
Przetwarzane dane, to: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania. 

Jak długo przechowujemy Twoje dane 
osobowe? 

Twoje dane będą przechowywane przez Administratora do czasu przekazania ich 
Premierowi RP Mateuszowi Morawieckiemu, jednak nie później niż do 31 
sierpnia 2021 roku. 

Jakie masz uprawnienia wobec 
Administratora w zakresie 
przetwarzanych danych? 
 

Na zasadach określonych przepisami Rozporządzenia RODO, posiadasz prawo do 
żądania od nas: 

 dostępu do treści swoich danych osobowych, 

 sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 

 usunięcia swoich danych osobowych, 

 ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
a ponadto posiadasz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 
Twoich danych. 

Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia 
skargi na przetwarzanie Twoich danych 
przez Administratora? 

Jeśli uważasz, że Twoje prawa zostały naruszone, masz możliwośd złożenia skargi 
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Czy musisz podad nam swoje dane 
osobowe? 
 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne aby Administrator 
mógł zrealizowad wyżej przedstawiony cel.  
 

Jeżeli nie podasz nam swoich danych Administrator nie będzie miał możliwości 
wykazad Twojego poparcia pod petycją w postaci obywatelskiego wotum 
nieufności dla Ministra Edukacji i Nauki Przemysława Czarnka. 

Czy przysługuje Ci prawo do nie 
podlegania decyzji opartej wyłącznie 
na zautomatyzowanym przetwarzaniu, 
w tym profilowaniu? 

Twoje dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji w tym profilowaniu. 
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