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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

DLA OSÓB UDZIELAJĄCYH POPRACIA KOMITETOWI 

INICJATYWY USTAWODAWCZEJ PROJEKTU USTAWY 

DOBROWOLNY ZUS DLA PRZEDSIĘBIORCÓW  

W POLSCE  

NA RZECZ PROJEKTU USTAWY DOBROWOLNY ZUS DLA 

PRZEDSIĘBIORCÓW W POLSCE 

Kto jest Administratorem Twoich 
danych osobowych?  

Administratorem danych osobowych jest Komitet Inicjatywy Ustawodawczej 
projektu ustawy Dobrowolny ZUS dla Przedsiębiorców w Polsce 

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

Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się w następujący sposób: 

• na adres e-mail: m.woch4@wp.pl 

• telefonicznie: 797844172  

W strukturach Komitetu inicjatywy uchwałodawczej nie powołano Inspektora 

Ochrony Danych  

Jaki jest cel i podstawa prawna 
przetwarzania Twoich danych 
osobowych? 
 

Pani/Pana dane będą przetwarzane wyłącznie w celu: 
▪ zawiadomienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o utworzeniu 

Komitet Inicjatywy Ustawodawczej projektu ustawy Dobrowolny ZUS 
dla Przedsiębiorców w Polsce (dalej: „Komitet”), oraz  

▪ udzielenia poparcia projektowi ustawy przedstawionej przez Komitet; 
 

• Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pan danych osobowych jest art. 6 
ust. 1 lit. a Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 2016 
r.1 (dalej: „RODO”) – osoba której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie 
swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów. 
Pani/Pana zgoda jest wyrażona poprzez złożenie podpisu na liście poparcia 
inicjatywy i wpisanie lub podanie danych osobowych niezbędnych dla ważności 
Pani/Pana podpisu na potrzeby Inicjatywy Ustawodawczej (w rozumieniu ustawy 
o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli). 

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, czyli w sytuacji, w której przetwarzamy 
Pani/Pana dane osobowe, gdyż wymaga tego od nas prawo powszechnie 
obowiązujące, w tym przypadku jest to art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 24 czerwca 
1999 r. o wykonywaniu inicjatywy ustawodawczej przez obywateli (t.j. Dz.U. z 
2018 r. poz. 2120), dalej: “ustawa o inicjatywie ustawodawczej obywateli”.  

Komu udostępniamy Twoje dane 
osobowe?  

Dane osobowe będą udostępniane Kancelarii Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w 
celu realizacji obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej.  

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

Pani/Pana dane zostają pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana. 
Przetwarzane dane, to: imię (imiona), nazwisko, adres zamieszkania, nr 
ewidencyjny PESEL.  

Jak długo przechowujemy Twoje dane 
osobowe?  

Czas, przez który przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, zależy od czasu, w 
jakim zebrana zostanie wymagana przez ustawę liczba podpisów osób 
popierających projekt. 
Zakończenie przetwarzania Pani/Pana danych nastąpi nie później niż 3 miesiące 
od daty postanowienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej o przyjęciu 
zawiadomienia o utworzeniu Komitetu lub postanowienia Sądu Najwyższego, o 
którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy o inicjatywie ustawodawczej obywateli.  

 
1 Rozporządzenie 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.U.UE.L.2016.119.1 oraz Dz.U.UE.L.2018.127.2 oraz  
Dz.U.UE.L.2021.74.35). 
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Jakie masz uprawnienia 
wobec Administratora w 
zakresie przetwarzanych 
danych?  
 

• Prawo do sprostowania swoich danych osobowych – może Pani/Pan wysłać do 
nas oświadczenie o niepoprawności danych osobowych; 

• Prawo dostępu do swoich danych osobowych – ma Pani/Pan dostęp do swoich 
danych osobowych, które przetwarzamy;  

• Prawo do usunięcia danych – jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, abyśmy 
przetwarzali dane, może Pani/Pan żądać od nas tego, abyśmy je usunęli; 

• Prawo do przenoszenia danych – może pani/Pan żądać od nas, abyśmy przesłali 
Pani/Pana dane osobowe do innego administratora;  

• Prawo do ograniczenia przetwarzania – może Pani/Pan żądać od nas 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeśli sądzi Pani/Pan, że mamy 
nieprawidłowe dane na Pani/Pana temat, przetwarzamy dane bez podstawy 
prawnej a nie chce Pani/Pan, abyśmy je usunęli, ponieważ są Pani/Panu 
potrzebne do ochrony dochodzenia lub ustalenia roszczeń lub na czas 
wniesionego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Ograniczenie 
przetwarzania polega na tym, że Pani/Pana dane będą  
przez nas wyłącznie przechowywane lub będziemy dokonywali na nich 
wyłącznie uwzględnionych przez Panią/Pana działań;  

• Prawo do sprzeciwu – jeśli przetwarzamy dane osobowe na podstawie naszego 
prawnie uzasadnionego interesu, wówczas może Pani/Pan zgłosić sprzeciw 
wobec przetwarzania, jeśli uważasz, że nadrzędny charakter wobec naszego 
interesu mają Pani/Pana prawa i wolności;  

Czy przysługuje Ci prawo do wniesienia 
skargi na przetwarzanie Twoich danych 
przez Administratora?  

Jeśli uważa Pani/Pan, że zostały naruszone Pani/Pana prawa, ma Pani/Pan 
możliwość złożenia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, nr 
telefonu: (22)5310300, www.uodo.gov.pl. 

Czy musisz podać nam swoje dane 
osobowe?  
 

Podanie przez Panią/Pana danych jest dobrowolne, ale konieczne aby 
Administrator mógł dokonać zawiadomienia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej 
Polskiej o utworzeniu Komitetu i przedłożenia projektu ustawy. 
Jeżeli nie poda nam Pani/Pan swoich danych Administrator nie będzie w stanie 
zrealizować powyższych celów.  

Czy Twoje dane będą podlegały decyzji 
opartej wyłącznie na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w 
tym profilowaniu?  

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.  

Czy Twoje dane są przekazywane do 
państwa trzeciego?  

Pani/Pana dane nie będą przez nas przekazywane do państw trzecich.  

Gdzie możesz uzyskać szczegółowe 
informacje dotyczące RODO?  

Treść RODO dostępna jest na oficjalnej stronie: http://eur-
lex.europa.eu/eli/reg/2016/679. 
 
Wiele informacji dotyczących RODO można znaleźć także na stronie Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/)  

 

http://www.uodo.gov.pl/

