
WNIOSEK W SPRAWIE UMÓWIENIA SIĘ NA SPOTKANIE 

Z PREZYDENTEM MIASTA KIELCE 

 

 

1. Imię i  nazwisko  

2. 
Dane kontaktowe  

(nr tel., e-mail) 
 

3.   Temat spotkania  

4. 
Sposób rozpatrzenia wniosku 

(wypełnia sekretariat) 
 

 

Wniosek można przekazać: 

 bezpośrednio w sekretariacie Prezydenta Miasta Kielce, Rynek 1, pok. 105 

 drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Kielce, Rynek 1, 25 – 303 Kielce 

 drogą elektroniczną na adres e-mail: prezydent@um.kielce.pl 

 faxem: 41 344 27 63 

  

 Z uwagi na zakres spraw podlegających Prezydentowi Kielc, część kompetencji została 

przekazana Zastępcom Prezydenta, Sekretarzowi oraz Skarbnikowi Miasta, dlatego do tych 

osób Prezydent może skierować interesanta w celu rozpatrzenia jego sprawy. O terminie wizyty 

poinformuje Państwa odpowiedni sekretariat. 

 

        Data i podpis 

___________________ 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu w celu rezerwacji terminu 

wizyty oraz jej obsługi. Podanie danych jest dobrowolne. W każdym momencie mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę 

składając stosowne oświadczenie w Urzędzie Miasta Kielce. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem realizacji 

niniejszej usługi, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

 

Ponadto informujemy, iż: 

a) Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce.  

W przypadku pytań dotyczących procesu przetwarzania swoich danych osobowych mogą Państwo skontaktować się  

z Inspektorem Ochrony Danych pisząc na adres e-mail iod@um.kielce.pl 

b) przekazane przez Państwa dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji niniejszej usługi, jednak nie dłużej 

niż przez 30 dni, 

c) przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, kopii danych, usunięcia danych, przy czym 

uprawnienie to zostanie zrealizowane po okresie nie krótszym niż okres przechowywania danych, 

d) odbiorcami Państwa danych osobowych będzie Prezydent, Zastępcy Prezydenta oraz obsługa sekretariatów Prezydenta 

oraz Zastępców Prezydenta, 

e) w przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, 

przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi na przetwarzanie swoich danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, 

f) więcej informacji dotyczących przetwarzania danych osobowych mogą Państwo uzyskać pod adresem rodo.kielce.eu 

mailto:prezydent@um.kielce.pl

