Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Dane wnioskodawcy:
......................................................................................................
Nazwisko i Imię / Jednostka

Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim
......................................................................................................

Rynek 32
39-310 Radomyśl Wielki

......................................................................................................
Adres
......................................................................................................
Telefon kontaktowy

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz. U.
z 2018 r. poz. 1330) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
 dostęp do przeglądania informacji w urzędzie;
 kserokopia / wydruk;
 pliki komputerowe;
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:*
 Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres …………….......................................................................................
 Przesłanie informacji pocztą pod adres**……......................................................................................................................
 Odbiór osobiście przez wnioskodawcę
 Przesłanie informacji poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej EPUAP (epuap.gov.pl) na adres
skrzynki: ................................................................................................................................................................
Zgodnie z art. 13 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 (dalej zwane
RODO), informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski w Radomyślu Wielkim, Rynek 32, 39-310 Radomyśl Wielki.
2) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem
e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3) Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
4) Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia.
5) Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania
określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych
6) Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu
Administratora.
7) Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w
przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa
danych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów
powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
8) Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
9) Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
iż przetwarzanie danych narusza przepisy RODO.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają
wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych
osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie adresu poczty elektronicznej, adresu korespondencyjnego lub
adresu EPUAP w przypadku wyboru tej formy przekazania informacji skutkuje nierozpoznaniem wniosku o udostępnienie informacji
publicznej.

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

………………......................................................
podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę zaznaczyć właściwe pole
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany powyżej
Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty za koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem
udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

