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Wykaz mieszkańców m.st. Warszawy, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady m.st. Warszawy, popierających 
wniosek do Prezydenta m.st. Warszawy o przeprowadzenie konsultacji w sprawie sposobu zagospodarowania 
wschodniej części rejonu Pałacu Kultury, z naciskiem na pl. Defilad. 

Lp. Imię i nazwisko Numer PESEL 

Adres zamieszkania 
(ulica, numer domu, 
numer mieszkania,  

kod pocztowy) 

Własnoręczny podpis 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1  
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.  
o ochronie danych osobowych (Dz. U.  
z 2014 r. poz. 1182) podpisując się  
na niniejszym wykazie, wyrażam zgodę 
na przetwarzanie moich danych 
osobowych przez Prezydenta  
m.st. Warszawy w celu poparcia  
ww. wniosku.
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1
 Administratorem danych jest Prezydent m.st. Warszawy (pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa). Dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu poparcia  

ww. wniosku i nie będą przekazywane innym odbiorcom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich 
poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe poparcie ww. wniosku. 
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