
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB 
UDZIELAJĄCYCH POPARCIA DLA PROJEKTU USTAWY 

Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „Renta wdowia” na rzecz 
ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw w celu 

wprowadzenia renty wdowiej 

Kto jest Administratorem Twoich 
danych osobowych? 

Administratorem danych osobowych jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
„Renta wdowia” na rzecz ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z 
Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ul. Lawendowa 19 Stara Biała, 09-400 

Brwilno  

Jak się skontaktować 
z Administratorem, żeby uzyskać więcej 
informacji o przetwarzaniu Twoich 
danych osobowych? 

Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób: 

 listownie na adres siedziby 

 na adres e-mail: biuro@rentawdowia.pl 

Jaki jest cel i podstawa prawna 
przetwarzania Twoich danych 
osobowych? 
 

Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: 

 wyrażenia poparcia dla projektu ustawy o zmianie ustawy o 
emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz 
niektórych innych ustaw w celu wprowadzenia renty wdowiej, 
przekazanego Marszałkowi Sejmu przez Administratora. 

 

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 24czerwca1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej 
przez obywateli. 

Komu udostępniamy Twoje dane 
osobowe? 

Administrator przekaże Twoje dane Marszałkowi Sejmu 

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

Twoje dane zostają pozyskane bezpośrednio od Ciebie.  

Przetwarzane dane, to: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer PESEL 

(zbierane na wykazie opracowanym na podstawie wzoru określonego w drodze 

rozporządzenia przez Prezesa Rady Ministrów) 

Jak długo przechowujemy Twoje dane 
osobowe? 

Twoje dane będą przechowywane przez Administratora do czasu przekazania ich 

Marszałkowi Sejmu, jednak nie później niż do 30czerwca 2023 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 możliwość złożenia skargi 

do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

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

Czy musisz podać nam swoje dane 
osobowe? 
 

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne aby Administrator 

mógł zrealizować wyżej przedstawiony cel.  
 

Jeżeli nie podasz nam swoich danych Administrator nie będzie miał możliwości 

realizacji celu. 

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. 

 


