
Klauzula dla osób, w których interesie składana jest petycja Polskiej Karty 
Suwerenności Cyfrowej 
 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Fundacja Inicjatyw Strategicznych z  
siedzibą w Warszawie (00-629), przy ul. Oleandrów 7/16 (dalej „my”).  Jesteśmy 
koordynatorem koalicji eksperckiej pracującej nad Polską Kartą Suwerenności Cyfrowej. 
Możesz skontaktować się z nami: 
 

 wysyłając wiadomość na adres e-mail:  sekretariat@instrat.pl (w celu ułatwienia nam 
rozpoznania Twojej prośby możesz dodać dopisek  „RODO” w temacie wiadomości); 

 
 listownie na adres: ul. Oleandrów 7/16, 00-629 Warszawa;  

 
  
Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych  
 
Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, ponieważ podałeś/podałaś nam je podpisując 
dobrowolnie petycję Polskiej Karty Suwerenności Cyfrowej dostępnej na stronie 
https://cyfrowasuwerennosc.pl/petycja/. 
 
Twoje dane osobowe będziemy przetwarzać wyłącznie w celu: 
 

 zebrania podpisów osób w których interesie składamy petycję. Podstawą prawną 
przetwarzania danych jest udzielona przez Ciebie zgoda, którą udzieliłeś/ udzieliłaś 
przy podpisywaniu petycji; 
 

 przekazania podpisanej przez Ciebie petycji do właściwego organu władzy publicznej 
(adresata petycji). Podstawę prawną przetwarzania stanowi jego niezbędność do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przepisy ustawy z 
dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach). 
 

 
Okres przechowywania Twoich danych osobowych 
 
Twoje dane w postaci adresu e-mail będziemy przetwarzać przez okres przez 5 lat od złożenia 
petycji u jej adresata lub do czasu wycofania zgody lub wyrażenia sprzeciwu. 
 
Odbiorcy Twoich danych osobowych 
 
Twoje dane osobowe będziemy przekazywać wyłącznie współpracującym z nami podmiotom 
zajmującym się przechowywaniem danych, w tym naszemu hostingodawcy, dostawcom 
rozwiązań IT. Podmioty te przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy 
powierzenia i tylko zgodnie z naszymi poleceniami. 
 
Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych 
 

 prawo wycofania zgody  
 prawo dostępu do danych osobowych, 



 prawo żądania sprostowania danych osobowych, 
 prawo żądania usunięcia danych osobowych, 
 prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, 
 prawo do przenoszenia danych osobowych 

 
Wycofanie zgody 
 
Masz prawo do wycofania udzielonej nam zgody na przetwarzanie Twoich danych 
osobowych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 
Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na adres email lub 
listownie na adres naszej siedziby (nasz adres e-mail oraz adres siedziby są podane na 
początku klauzuli). 
 
 
Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych 

Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. W Polsce 
organem tym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa). O tym w jaki sposób możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych możesz dowiedzieć się w szczegółowy sposób wchodząc na stronę: 
https://uodo.gov.pl/pl/83/155.  
 
 
 
 
 
 


