Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Krzewienie Tradycji Łowieckiej” na rzecz
Ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie
00-029 Warszawa, ul Nowy Świat 35 pok. 211
tel.: 22 55 65 574

Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia projektowi ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie,
mającej na celu dopuszczalność wykonywania polowań w obecności lub przy udziale dzieci do 18. roku życia
L.P

IMIĘ (IMIONA) I NAZWISKO

ADRES ZAMIESZKANIA (miejscowość, ulica, nr
domu, nr lokalu)

NR EWIDENCYJNY PESEL

PODPIS

Administratorem Pan6stwa danych osobowych jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Krzewienie Kultury Łowieckiej” na rzecz ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie z siedzibą w
Warszawie, ul. Nowy Świat 35, 00-029 Warszawa, 22 55 65 574. Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu wniesienia do Sejmu projektu ustawy o zmianie ustawy
Prawo łowieckie (podstawą prawną przetwarzania jest ustawa z dnia 24 czerwca 1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli, (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2120, art. 6 ust. 1 lit.
c, e 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). Pan6stwa dane osobowe przekazywane są podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora w związku z
podjętą wspo6łpracą (m.in. obsługującym systemy teleinformatyczne, s6wiadczącym usługi doradcze), jak ro6wniezr udostępniane są innym administratorom danych przetwarzającym dane we
własnym imieniu (m.in. prowadzącym działalność pocztową, kurierską). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie uniemożliwi udzielenie poparcia inicjatywie
ustawodawczej Administratora. W kazrdym czasie przysługuje Pan6stwu prawo do ządania dostępu do tres6ci danych, ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). Dane osobowe zostaną } usunięte, gdy staną} się} niepotrzebne do celo6w, do kto6rych
zostały zgromadzone. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w zakresie i terminie wynikającym z przepisów prawa.

