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Zawiadomienie
o przekazaniu petycji do podmiotu właściwego

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 870) w załączeniu przesyłam według właściwości gminom z terenu Powiatu Łowickiego 
petycję Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 
4b lok. 13 w Warszawie z dnia 14 października 2019 r.

Uzasadnienie

W dniu 15 października 2019 r. do tut. urzędu drogą mailową wpłynęła petycja 
Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego z siedzibą przy ul. Kruczkowskiego 
4b lok. 13 w Warszawie do organu gminy o próbę dokonania analizy możliwości wdrożenia 
w Urzędzie procedur związanych z pełnym zabezpieczeniem potrzeb Interesantów 
dot. płatności bezgotówkowych.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy o petycjach adresat petycji, który jest niewłaściwy 
do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni 
od daty jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając 
o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję. W związku z powyższym przekazanie według 
właściwości petycji gminom z terenu Powiatu Łowickiego jest zasadne.

Załącznik:

Z poważaftiein

STARO^AJŁOWICKd 

Mar/in Kosiorek

1. Petycja Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego 
z dnia 14 października 2019 r.

Otrzymują:
1. Gmina Miasto Łowicz

2. Gmina Bielawy
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3. Gmina Chąśno

4. Gmina Domaniewice

5. Gmina Kiernozia

6. Gmina Kocierzew Południowy

7. Gmina Łowicz

8. Gmina Łyszkowice

9. Gmina Nieborów

10. Gmina Zduny

Do wiadomości:

1. Fundacji Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego ul. Kruczkowskiego 4b lok. 13 
w Warszawie

2. a/a



KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1) -  dalej zwanym 
„Rozporządzaniem”:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Łowicki z siedzibą 
przy ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz;

2. Inspektorem ochrony danych w Starostwie jest Mirosław Kret, nr telefonu: 
46 830 00 92 , adres mail:miroslaw.kret@powiatlowicki.pl

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji ustawowych obowiązków 
wynikających w właściwych przepisów prawa na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
Rozporządzenia;

4. Państwa dane mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa;

5. Państwa dane będą przechowywane przez okres wynikający z załącznika nr 3 
do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie 
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14, poz. 
67; Nr 27, poz. 140);

6. Posiadają państwo prawo do: dostępu do treści swoich danych, sprostowania 
oraz ograniczenia przetwarzania;

7. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa 
dotyczących naruszałoby przepisy Rozporządzenia;

8. Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującymi 
przepisami prawa jest obligatoryjne, a w pozostałych przypadkach - charakter 
dobrowolny; konsekwencją niepodania danych będzie niezalatwienie sprawy.
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