
 

 

 

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UDZIELANA PRZEZ OSOBĘ  

PRZEDSTAWIAJĄCĄ SENATOROWI SPRAWĘ   

 

W związku z przedstawieniem senatorowi swojej sprawy/przekazaniem opinii, postulatu lub wniosku, 

mając na uwadze przepis art.6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 

2016/679 z 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 

(Dz.U. UE L 119/1), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez:  

  

BIURO SENATORSKIE BARBARY BORYS-DAMIĘCKIEJ; 02-515 WARSZAWA, UL. 

PUŁAWSKA 3 LOK.3 

nazwa i adres biura senatorskiego   

 

w celu i w zakresie niezbędnych do przyjęcia przedstawionej sprawy i podjęcia związanych z nią działań.   

Potwierdzam też przekazanie mi informacji, że:   

1. Administratorem przekazanych przeze mnie danych jest senator Barbara Borys-Damięcka 

prowadzący wymienione wyżej biuro, nr tel. 22 856 53 90, email: biuro@biurosenatorskie.pl. 

2. Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jest jednak niezbędne dla 

przyjęcia przedstawionej przeze mnie sprawy i podjęcia związanych z nią działań.   

3. Podane dane osobowe będą ujawnione podmiotom, do których – na podstawie swoich ustawowych 

uprawnień – senator zwróci się celem wyjaśnienia lub załatwienia przedstawionej przeze mnie 

sprawy, jeżeli wymagać tego będą okoliczności tej sprawy, a także przekazane do Kancelarii Senatu.   

4. Podane przeze mnie dane osobowe będą przechowywane w biurze senatorskim w czasie sprawowania 

przez senatora mandatu parlamentarnego, a następnie przekazane do Archiwum Senatu, gdzie po 5 

latach przechowania zapadnie decyzja o ewentualnym zniszczeniu lub dalszym ich przechowywaniu.   

5. Przysługuje mi prawo dostępu do treści podanych przeze mnie danych osobowych oraz prawo do ich 

sprostowania i uzyskania informacji o sposobie ich przetwarzania, a także – w zakresie określonym 

przepisami – prawo do usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania podanych danych osobowych.  6. 

Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli 

przetwarzanie przez Senatora moich danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia  

Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych lub inne przepisy prawa.   

7. Udzielona zgoda może być przeze mnie wycofana w dowolnym momencie, z zachowaniem formy 

pisemnej; wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych, dokonanego na 

podstawie zgody przed jej wycofaniem.   

  

 

 ……………………………    ......……………………………………….     

data wypełnienia       podpis osoby przedstawiającej sprawę   

 


