
Biuro Rady 

Biuro Rady <rada@nadarzyn.pl> 
9 czerwca 2020 11:03 
'adwokatsutor@gmail.com'  
RE: Petycja 

Witam. 
Uprzejmie informuję, iż Rada Gminy Nadarzyn zapoznała się z treścią załączonej petycji. Nie wyraziła swojego 
stanowiska. 

Z poważaniem, 
Teresa Czerniawska 
Inspektor ds. obsługi Biura Rady Gminy i Archiwum 

Urząd Gminy Nadarzyn 
ul. Mszczonowska 24 
05-830 Nadarzyn 
tel. 22 729 81 85 w. 175 

www.nadarzvn.pl 
bip.nadarzyn.pl 
itv.nadarzyn.pl 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016 roku informuję, że 
Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Nadarzyn z siedzibą w Nadarzynie przy ul. Mszczonowskiej 24, 05-830 Nadarzyn, 
zwany dalej Administratorem. 
Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. 
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych (IOD): rodo@nadarzyn.pl 
Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji określonej sprawy i nie będą udostępniane podmiotom trzecim. Odbiorcami 
danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa. 
Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 a/b/c/d/e. 
Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zrealizowania sprawy, w przypadku niepodania danych niemożliwa jest realizacja celu. 
Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu 
nadzorczego (tj.: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
Państwa dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do realizacji wniosku, umowy itp., przez czas określony w szczegółowych 
przepisach prawa. 

From: Gmina Nadarzyn [mailto:gmina@nadarzyn.pl] 
Sent: Tuesday, June 02, 2020 2:14 PM 
To: rada@nadarzyn.pl; organizacyjny@nadarzyn.pl  
Subject: FW: Petycja 

• 
From: Renata Sutor [mailto:adwokatsutor@gmail.com] 
Sent: Sunday, May 31, 2020 12:00 PM 
To: gmina@borkowice.asi.pl; powiat@szydlowiecpowiat.pl; chlewiska@chlewiska.pl; urzad@mirow.pl; 
gmina@oronsko.pl; starostwo@powiatlipsko.pl; ug@sienno.pl; urzad@rzeczniow.pl; gmina@ciepielow.pl; 
umig@lipsko.eu; gmina@solec.pl; ug@chotcza.pl; sekretariat@zwolenpowiat.pł; sekretariat@kazanow.pl; 
sekretariat@tczow.pl; sekretariat@zwolen.pl; przylek@przylek.pl; sekretariat@policzna.ugm.pl; bom@umradom.pl; 
powiat@radompowiat.pł; ilza@ilza.pl; wierzbica@wierzbica.pl; urzad@skaryszew.pl; kowala@kowala.pl; 
gmina@gozd.pl; gmina@wolanow.pl; gmina@zakrzew.pl; przytyk@przytyk.pl; jedlinsk@jedlinsk.pl; 
urzad@jastrzebia.pl; ug@gmina-pionki.pl; sekretariat@bialobrzegipowiat.pl; umwysmierzyce@wysmierzyce.pl; 

i 

Od: 
Wysłano: 
Do: 
Temat: 
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