DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imię / Jednostka: ......................... .........................................
Dane kontaktowe: .........................................................................................
Nr telefonu: ......................................................................................................

Urząd Miejski
ul. Poznańska 5
99-340 Krośniewice
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia
6 września 2001 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1429) wnoszę o udostępnienie informacji w następującym
zakresie:

……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

⧠

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

⧠ kserokopia

⧠ pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:
CD-ROM

⧠

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

⧠ Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ……………………………………………………..
⧠ Przesłanie informacji pocztą pod adres** ………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………

⧠ Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

.....................................................
Miejscowość, data

........................................................
podpis Wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem;
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej.
Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie
do informacji publicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA – UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Urząd Miejski w Krośniewicach, ul. Poznańska
5, 99-340 Krośniewice, email: gmina@krosniewice.pl, tel.: +48 (24) 252-30-24, reprezentowany
przez Burmistrza.

2.

Burmistrz wyznaczył inspektora ochrony danych mgr Ryszarda Kujawskiego, z którym można się
kontaktować w sprawach ochrony Pani/Pana danych i realizacji praw z tym związanych, pisemnie
na adres urzędu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail od24@wp.pl

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie
informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz Ustawy z dnia 6 września 2001r.
o dostępie do informacji publicznej.

4.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 lat.

5.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora
usługi IT, prawne i pocztowe, podmioty współpracujące z Administratorem oraz inni odbiorcy
legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.

6.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.

7.

W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

8.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich
przetwarzania.

9.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe
przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia
i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek.

