
LISTA OSÓB POPIERAJĄCYCH INICJATYWĘ ROZPOCZĘCIA 

KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W TORUNIU 

 

w zakresie 

 

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

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

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

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

....................................................................................................................................................... 
(proszę podać temat konsultacji) 

 

(WZÓR) 

 

Lp. 
Imię 

i nazwisko 
Adres zamieszkania Podpis* 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

 
 

* Składając podpis, oświadczam, że zapoznałam/em się z treścią informacji o przetwarzaniu 

danych osobowych, która znajduje się na odwrocie listy poparcia. 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z Regulaminem konsultacji społecznych obowiązującym w Toruniu, osoby fizyczne, 

które chcą złożyć propozycję tematu do konsultacji społecznych i nie chcą lub nie mogą tego 

zrobić za pośrednictwem rady okręgu lub grupy organizacji pozarządowych, muszą zebrać 

poparcie 150 osób dla swojego wniosku. Poparcie jest dokumentowane na listach poparcia, na 

których zbierane są dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz podpis. 

 

Urząd Miasta Torunia dowiaduje się o fakcie zebrania danych w momencie złożenia 

dokumentów wraz z listami przez inicjatora konsultacji. 

 

Co dzieje się z danymi z list, które trafią do Urzędu Miasta Torunia? 

• W momencie złożenia kompletu dokumentów do Urzędu Miasta Torunia Prezydent 

Miasta Torunia, z siedzibą: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 87-100 Toruń, staje się 

administratorem danych osobowych zgromadzonych na listach poparcia. 

• Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrzenia wniosku o przeprowadzenie 

konsultacji społecznych. Jest to niezbędne dla sprawdzenia czy poparcie dla wniosku 

zostało udzielone przez mieszkańców Torunia, czego wymaga od nas ustawa 

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 z późn.zm.), a także Regulamin 

konsultacji społecznych obowiązujący w naszym mieście. Przetworzenie danych jest 

więc niezbędne do wykonania zadania, które realizujemy w interesie publicznym 

w ramach powierzonej nam władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 

• Dane nie będą przekazywane żadnym podmiotom trzecim, w szczególności nie będą 

udostępniane poza teren Polski oraz Unii Europejskiej. 

• Dane będą przechowywane w dokumentacji sprawy, w okresie wynikającym 

z przepisów dotyczących archiwizacji dokumentów urzędowych. 

 

Osoby, których dane znajdują się na liście poparcia mają uprawnienie do: 

a) dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

b) żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych; 

c) żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym); 

d) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

e) przenoszenia i aktualizacji danych; 

f) sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

 

Informacje dodatkowe 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacji wskazanych wyżej praw 

należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych mailowo, na adres: 

iod@um.torun.pl, telefonicznie: 56 611 88 02 lub pisemnie: ul. Wały Generała Sikorskiego 8, 

87-100 Toruń. Przed realizacją uprawnień będziemy potwierdzać tożsamość wnioskodawcy. 

 

Ewentualne skargi dotyczące niezgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych można 

wnieść także do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

Ograniczenie odpowiedzialności 

Urząd Miasta Torunia i Prezydent Miasta Torunia nie ponoszą odpowiedzialności za zbieranie 

i przetwarzanie danych osobowych zgromadzonych na listach, które nie zostały dostarczone 

wraz z kompletem dokumentów do Urzędu Miasta Torunia, lub które zostały skopiowane i 

użyte przez inicjatora konsultacji społecznych w celu innym niż wyrażenie poparcia dla 

inicjatywy konsultacyjnej. 

 

/-/ 

mailto:iod@um.torun.pl

