
Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Likwidacja abonamentu i TVP Info” na rzecz projektu ustawy o uchyleniu ustawy o opłatach 

abonamentowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

 

Wykaz obywateli, którzy udzielają poparcia  

projektowi ustawy o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw  

 

L.p. Imię (imiona) i nazwisko Adres zamieszkania 
(miejscowość, ulica, nr 

domu, nr lokalu) 

Nr ewidencyjny PESEL Podpis 
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), zwane dalej RODO informujemy, iż: 

1) Administratorem Państwa Danych osobowych jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „Likwidacja 

abonamentu i TVP Info” na rzecz projektu ustawy o uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12a, 00-490 

Warszawa.  

2) Państwa Dane osobowe będą przetwarzane w celu zgłoszenia obywatelskiego projektu ustawy o 

uchyleniu ustawy o opłatach abonamentowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw zgodnie z 

ustawą o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c 

RODO w zw. z art. 6 ust. 1 i art. 9 ust. 2 ustawy o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez 

obywateli)  

3) dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Państwa. Dostęp do Państwa danych będą 

posiadały jedynie osoby upoważnione. Administrator zgodnie z przepisami ww. ustawy przekaże 

Państwa dane do stosownego organu tj. Marszałka Sejmu RP.  

4) Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do czasu złożenia projektu ww. ustawy do 

Marszałka Sejmu RP, a następnie będą przechowywane i przetwarzane przez właściwe organy 

państwowe. 

5) Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub  

ograniczenia przetwarzania. Powyższe uprawnienia ograniczone są przez przepisy prawa 

obowiązujące Administratora. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z postanowieniami ustawy o o 

wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli wycofanie swojego poparcia dla projektu 

ustawy nie rodzi skutków prawnych. 

6) Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7) Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. 

8) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym 

profilowaniu. 


