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Jak złożyć petycję?

Zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w
sprawach dotyczących petycji określa Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa,
podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu
wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej
ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji
adresata petycji.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji
elektronicznej.

Petycja powinna zawierać:

oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa
podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę
reprezentującą podmiot wnoszący petycję;

wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do
korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy
wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;

oznaczenie adresata petycji;

wskazanie przedmiotu petycji.

POUCZENIE

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Miejski Policji w
Żorach. Kontakt: ul. Wodzisławska 3, 44-240 Żory, tel. 47 85 532 12, email:
komendant@zory.ka.policja.gov.pl

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20140001195/U/D20141195Lj.pdf


Komendant Miejski Policji w Żorach wyznaczył w podległej jednostce inspektora
ochrony danych, kontakt: ul. Wodzisławska 3, 44-240 Żory. Dane inspektora ochrony
danych dostępne są na stronie BIP KMP w Żorach, kontakt e-mail:
iod@zory.ka.policja.gov.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu
odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów ustawy o
petycjach.

Pani/Pana dane osobowe:

będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym do uzyskiwania danych osobowych
na podstawie przepisów prawa,

nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

KMP w Żorach nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane
zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o
petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego
przez Panią/Pana petycji.
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