
 

 

Lista poparcia 
Kandydata na Członka Komitetu Rewitalizacji 

dla przedstawiciela podmiotów prowadzących na obszarze Gminy Miasta Gdańska działalność 
gospodarczą 

[§ 3 ust. 5 pkt 4 Regulaminu określającego zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Rewitalizacji] 

UWAGA! ZBIERAJĄC DANE OSOBOWE OSÓB POPIERAJĄCYCH, ZASŁOŃ KARTKĄ TE DANE, KTÓRE JUŻ ZEBRAŁEŚ.  

5 przedsiębiorców w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. z dnia 8 
grudnia 2020 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 162 z późn. zm.) 

Lp. Przedsiębiorca 
(nazwa, adres, NIP) 

Imię i nazwisko przedstawiciela Własnoręczny podpis 
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Własnoręcznym podpisem oświadczam, że: 

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb poparcia Kandydata w procesie 
naboru do Komitetu Rewitalizacji.  

2) Oświadczam, że: 

a) podane przeze mnie dane są zgodne z prawdą,  

b) jestem osoba pełnoletnią, 

c) zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych dostępną na 
drugiej stronie tego dokumentu. 

  



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSOBY WYRAŻAJĄCEJ POPARCIE  
DLA KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU REWITALIZACJI 

 
 
Administrator danych 
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które dane osobowe będą przetwarzane oraz w jakim 
celu, i jakim sposobem, jest Prezydent Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, zaś w jego 
imieniu dane przetwarza Biuro Rozwoju Gdańska z siedzibą w Gdańsku przy ul. Wały Piastowskie 24; 80-855 
Gdańsk, e-mail: brg@brg.gda.pl. 
 
Inspektor ochrony danych 
We wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych, macie Państwo prawo kontaktować się 
z naszym Inspektorem ochrony danych na adres mailowy: iod@brg.gda.pl. 
 
Cel przetwarzania 
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest zebranie list poparcia i przeprowadzenie naboru na 
Członka Komitetu Rewitalizacji. 
 
Podstawa przetwarzania danych 
Państwa dane osobowe przetwarzamy podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO tj. w celu wykonania zadania 
realizowanego w interesie publicznym, w związku z ustawą z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji. 
Podanie danych jest konieczne do weryfikacji wyrażonego poparcia dla kandydata. Niepodanie danych lub 
podanie danych niekompletnych będzie skutkowało uznaniem Państwa głosu poparcia za nieważny.  
 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres do 5 lat licząc od końca roku, w którym doszło do 
ich uzyskania. 
 
Odbiorcy danych 
Odbiorcami Państwa danych osobowych są podmioty uprawnione do ujawnienia im danych na mocy 
przepisów prawa. Są nimi również podmioty, które świadczą usługi dla BRG. 
 
Prawa osób 
Macie Państwo prawo do żądania: dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, prawo do usunięcia 
i ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl). 
 

 

 


