
Klauzula informacyjna dot. danych osobowych zawartych w petycji 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1, ust. 2 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 (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 4.5.2016, zwane dalej RODO, informujemy: 

 

Administratorem danych osobowych jest podmiot wnoszący petycję - Stowarzyszenie: Klub Piłkarski 

„Polonia 1912 Leszno” z siedzibą w Lesznie przy ul. Górowskiej 49, 64-100 Leszno, zarejestrowane w 

Rejestrze Stowarzyszeń prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, IX 

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000708935. 

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy o kontakt 

z Administratorem na adres e-mail: info@polonia1912leszno.pl lub w siedzibie Administratora, 

tel. 669735152. 

 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z prawem w celu realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku ze składaniem petycji - 

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 2018 poz. 870). 

 

Odbiorcą Państwa danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na 

podstawie przepisów prawa – Rada Miejska Miasta Leszna.  

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu w jakim zostały 

zebrane, a następnie do spełnienia obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.  

 

Posiadają Państwo prawo do:  

- dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO;  

- sprostowania danych zgodnie z art. 16 RODO;  

- usunięcia danych zgodnie z art. 17 RODO;  

- ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO;  

- wniesienia sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO;  

- przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO.  

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 

Podane dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i profilowaniu.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane w oparciu o przepisy prawa. Nie podanie danych 

w koniecznym zakresie może skutkować nierozpatrzeniem petycji. 
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