
. 1 Podpisując niniejszy wykaz  wyraża Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” adres: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa  i Prezydenta m.st. Warszawy (pl. Bankowy 

3/5, 00-950 Warszawa) jako administratorów danych osobowych w celu poparcia ww. wniosku, ww. dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podane przez Panią/Pana  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawnych, tj. Rozporządzenia 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 („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe poparcie ww. wniosku. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając oświadczenie pod adres: Prezydent m.st. Warszawy (pl. 

Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) i Miasto Jest Nasze pod adres ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez okres 10 lat  od końca roku kalendarzowego w którym 

niniejszy wykaz został sporządzony, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  

danych osobowych - narusza przepisy prawa. 

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 zagospodarowania terenu Klubu Sportowego „ORZEŁ” 

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.1 
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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 zagospodarowania terenu Klubu Sportowego „ORZEŁ” 

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.7 

61. 
            

                              Warszawa 

 

62. 
            

                              Warszawa 

  

63. 
            

                              Warszawa 

 

64. 
            

                              Warszawa 

 

65. 
            

                              Warszawa 

 

66. 
            

                              Warszawa 

 

  67. 
 

 

           

Warszawa 

 

68.             
                              Warszawa 

 

69.             
Warszawa 

 

70.             
Warszawa 

 

 

                                                                 

 



. 1 Podpisując niniejszy wykaz  wyraża Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” adres: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa  i Prezydenta m.st. Warszawy (pl. Bankowy 

3/5, 00-950 Warszawa) jako administratorów danych osobowych w celu poparcia ww. wniosku, ww. dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podane przez Panią/Pana  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawnych, tj. Rozporządzenia 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 („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe poparcie ww. wniosku. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając oświadczenie pod adres: Prezydent m.st. Warszawy (pl. 

Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) i Miasto Jest Nasze pod adres ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez okres 10 lat  od końca roku kalendarzowego w którym 

niniejszy wykaz został sporządzony, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  

danych osobowych - narusza przepisy prawa. 

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 zagospodarowania terenu Klubu Sportowego „ORZEŁ” 

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.8 

71. 
            

                              Warszawa 

 

72. 
            

                              Warszawa 

  

73. 
            

                              Warszawa 

 

74. 
            

                              Warszawa 

 

75. 
            

                              Warszawa 

 

76. 
            

                              Warszawa 

 

  77. 
 

 

           

Warszawa 

 

78.             
                              Warszawa 

 

79.             
Warszawa 

 

80.             
Warszawa 

 

 

                                                                 

 



. 1 Podpisując niniejszy wykaz  wyraża Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” adres: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa  i Prezydenta m.st. Warszawy (pl. Bankowy 

3/5, 00-950 Warszawa) jako administratorów danych osobowych w celu poparcia ww. wniosku, ww. dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podane przez Panią/Pana  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawnych, tj. Rozporządzenia 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 („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe poparcie ww. wniosku. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając oświadczenie pod adres: Prezydent m.st. Warszawy (pl. 

Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) i Miasto Jest Nasze pod adres ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez okres 10 lat  od końca roku kalendarzowego w którym 

niniejszy wykaz został sporządzony, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  

danych osobowych - narusza przepisy prawa. 

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 zagospodarowania terenu Klubu Sportowego „ORZEŁ” 

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.9 

81. 
            

                              Warszawa 

 

82. 
            

                              Warszawa 

  

83. 
            

                              Warszawa 

 

84. 
            

                              Warszawa 

 

85. 
            

                              Warszawa 

 

86. 
            

                              Warszawa 

 

  87. 
 

 

           

Warszawa 

 

88.             
                              Warszawa 

 

89.             
Warszawa 

 

90.             
Warszawa 

 

 

                                                                 

 



. 1 Podpisując niniejszy wykaz  wyraża Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie „Miasto Jest Nasze” adres: ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa  i Prezydenta m.st. Warszawy (pl. Bankowy 

3/5, 00-950 Warszawa) jako administratorów danych osobowych w celu poparcia ww. wniosku, ww. dane nie będą przekazywane innym odbiorcom. Podane przez Panią/Pana  dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 

obowiązujących przepisów prawnych, tj. Rozporządzenia 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 („RODO”) oraz Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Podanie danych osobowych jest 

dobrowolne jednak bez ich podania nie jest możliwe poparcie ww. wniosku. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia 

sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych. W każdym momencie może Pani/Pan cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych wysyłając oświadczenie pod adres: Prezydent m.st. Warszawy (pl. 

Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa) i Miasto Jest Nasze pod adres ul. Boduena 4, 00-011 Warszawa. Dane osobowe, o których mowa powyżej, będą przetwarzane przez okres 10 lat  od końca roku kalendarzowego w którym 

niniejszy wykaz został sporządzony, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie  

danych osobowych - narusza przepisy prawa. 

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 zagospodarowania terenu Klubu Sportowego „ORZEŁ” 

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.10

 

91. 
            

                              Warszawa 

 

92. 
            

                              Warszawa 

  

93. 
            

                              Warszawa 

 

94. 
            

                              Warszawa 

 

95. 
            

                              Warszawa 

 

96. 
            

                              Warszawa 

 

  97. 
 

 

           

Warszawa 

 

98.             
                              Warszawa 

 

99.             
Warszawa 

 

100.             
Warszawa 

 

 

                                                                 

 


