
 

Załącznik  
do uchwały Nr LXXIII/1969/18 
Rady Miejskiej w Łodzi 
z dnia 4 lipca 2018 r.  

 
Wniosek 

o nadanie  HONOROWEGO  OBYWATELSTWA  MIASTA  ŁODZI 
 

 
I. DANE KANDYDATA: 

1. Imiona: 
 
 
 
2. Nazwisko kandydata: 
 
 
 
3. Imiona rodziców: 
 
 
 
4. Data i miejsce urodzenia:  
 
 
 
5. Wykształcenie:            
 
 
 
6. Zawód: 
 
 
 
7. Miejsce zamieszkania:  
 
 
 
8. Miejsce pracy i adres:  
 
 

 
 
II. DANE WNIOSKODAWCY 
 

1. Nazwa: 
 
 

 



2. Adres: 
 
 

 
III. OPIS ZASŁUG KANDYDATA UZASADNIAJĄ CY ZŁOŻENIE 

WNIOSKU *: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________     ___________________________ 
  data       podpis ( pieczęć) wnioskodawcy 
 
 
__________________________________________________________ 
*Do wniosku mogą być dołączone referencje i opinie innych podmiotów.  



 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) wyrażam zgodę na przetwarzanie 
przez Prezydenta Miasta Łodzi jako administratora, moich danych osobowych, w postaci: 

 imion i nazwiska, 
 imion rodziców, 
 daty i miejsca urodzenia, 
 wykształcenia, 
 zawodu, 
 miejsca zamieszkania,  
 miejsca pracy i adresu 

przy rozpatrywaniu mojej kandydatury do Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi. 
 
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania swoich danych 
osobowych, prawo dostępu do treści tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania oraz o prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 
 

Zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie do cofnięcia zgody, w dowolnym 
momencie, w formie, w jakiej została ona wyrażona. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem 
 

 
Podpis kandydata:.................................................... 

 



Klauzula informacyjna  
dotycząca przetwarzania danych osobowych,  

dla których administratorem danych jest Prezydent Miasta Łodzi 
  
Szanowni Państwo, 

zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 
27 kwietnia 2016 r. (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) uprzejmie informujemy, że: 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Łodzi z siedzibą w Łodzi 
przy ul. Piotrkowskiej 104, 90-926 Łódź, tel.: +48 (42) 638-44-44, e-mail: 
lckm@uml.lodz.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora oraz zastępcę inspektora ochrony danych, 
z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez e-mail iod@uml.lodz.pl. 
Z inspektorem ochrony danych i jego zastępcą można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Urząd Miasta Łodzi 
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do realizacji sprawy 
w Urzędzie Miasta Łodzi. Ogólną podstawę do przetwarzania danych stanowi art.. 6 
ust.1 lit. a, art. 6 ust.1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g ogólnego rozporządzenia. Szczegółowe 
cele przetwarzania danych zostały wskazane w następujących przepisach: 

a. Art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ; 
b. Statucie Miasta Łodzi. 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o nadanie 
Honorowego Obywatelstwa Miasta Łodzi.  

4. Dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom, uprawnionym do ich 
otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, tj. Komisji Nagród i 
Odznaczeń, podmiotom korzystającym z BIP, a ponadto odbiorcom danych w 
rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowym, tj. podmiotom świadczącym 
usługi pocztowe, kurierskie, informatyczne. Dane osobowe nie będą przekazywane do 
państw trzecich. 

5. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 
r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach zgodnie z kategorią archiwalną „A”, 
tj. w okresie wskazanym przez archiwum państwowe, a następnie przekazane do 
archiwum państwowego na wieczyste przechowywanie. 

6. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, posiada Pani/Pan prawo do: 
a. dostępu do treści swoich danych, na podstawie art. 15 ogólnego rozporządzenia; 
b. sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia; 
c. ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia. 

 

 



Dodatkowo w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody przysługuje 
Pani/Panu prawo do: 

a. usunięcia swoich danych na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia  
b. cofnięcia zgody, w dowolnym momencie w formie w jakiej została ona 

wyrażona.  
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych 
narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

8. Gdy podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, jest Pani/Pan 
zobowiązana(y) do ich podania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie 
nierozpoznanie sprawy. 

9. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie 
profilowania. 

 

 

 


