
 
 

PETYCJA 

 
Kielce, dnia ....................... 

Nadawca petycji:* 

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu: 

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

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

Adres do korespondencji: 

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

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

 

Adresat petycji:** 

□ Prezydent Miasta Kielce 

□ Rada Miasta Kielce 

 

W czyim interesie składana jest petycja:*** 

 publicznym, 

 podmiotu wnoszącego petycję, 

 podmiotu trzeciego, za jego zgodą****. 

Opis przedmiotu petycji: 

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

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

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

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

 

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

 



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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 
podpis 

 

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

 

Zgoda na udostępnianie imienia i nazwiska na stronie www.bip.kielce.eu (w przypadku wyrażenia 

zgody należy zaznaczyć okienko poniżej): 
 

□ Wyrażam zgodę na udostępnianie moich danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, przez Gminę 

Kielce, Rynek 1 , 25 – 303 Kielce, na liście petycji oraz w zbiorczej informacji  na temat petycji 
kierowanych do Prezydenta Miasta Kielce  i Rady Miasta Kielce rozpatrzonych w roku poprzednim 
publikowanych na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kielce pod 
adresem www.bip.kielce.eu w związku z przepisami ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 870). 
 
KLAUZULA INFORMACYJNA: 
 

Szanowni Państwo,  
uprzejmie informujemy, iż: 
a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 

Kielce. W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych  
mogą Państwo skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail 
iod@um.kielce.pl; 

b) podane dane osobowe będą przetwarzane w związku obsługą Państwa petycji, a podstawą 

prawną przetwarzania Państwa danych jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 
Postępowania Administracyjnego,  

c) przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia 
Państwa petycji; okres przechowywania Państwa danych osobowych wynika z Instrukcji 

http://www.bip.kielce.eu/
http://www.bip.kielce.eu/


 
kancelaryjnej i zaklasyfikowanie są do dokumentacji w kategorii archiwalnej A, 

d) przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, 
e) odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być instytucje uprawnione na podstawie 

przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy 
Administratorem a tym podmiotem, 

f) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych 
przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich 
danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*) W przypadku wielu podmiotów ich lista powinna zostać dołączona do petycji, a w miejscu nadawcy należy 
wpisać osobę reprezentującą. 
**) Zaznaczyć jednego adresata petycji. 
***) Podkreślić właściwe. 
****) Wymagana jest zgoda podpisana przez podmiot, w którego imieniu składana jest petycja oraz jego adres 
do korespondencji. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


