WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
.....................................................................................................................................
Nazwisko i Imię / Jednostka:

.....................................................................................................................................
Nr PESEL / REGON (dane nieobowiązkowe)

.....................................................................................................................................
Adres / numery telefonów (numer telefonu nieobowiązkowy)

.....................................................................................................................................

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6
września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym
zakresie:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

.................................................................................................................................
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
ٱ

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie

ٱ

kserokopia

ٱ

pliki komputerowe (możliwość uzyskania pliku na dyskietce lub płycie CD)

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
 ٱPrzesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ....................................................
ٱ

Przesłanie informacji pocztą pod adres**

......................................................................................................................................
ٱ

Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

.....................................................miejscowość,data

....................................................
podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

Zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej zastrzega się prawo
pobrania opłaty od udostępnionych informacji.

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(DZ.U.UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) – dalej RODO informuję, że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych jest Miejski Zarząd Budynków, ul. Króla Stefana
Batorego 8, 47-400 Racibórz, sekretariat@mzbraciborz.pl, tel. (032) 415 – 29 – 16;
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych to:
magdalena.grochowska@mzbraciborz.pl;
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
- wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa – art. 6 ust. 1 lit. C RODO;
- wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym przez administratora – art. 6
ust. 1 lit. E RODO;
- wykonanie umowy, której Pani/ Pan jest stroną lub podjęcie działań na Pani/ Pana
żądanie przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 lit. B RODO;
- zgoda na przetwarzanie danych osobowych - art. 6 ust. 1 lit. A RODO.
4. Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja wniosku o udostępnienie
informacji publicznej na podstawie art. 2 ust.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. (DZ.U. z 2016 r., poz. 1764 z późn. zm).
5. Pani/ Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Czas przechowywania danych osobowych będzie zgodny z właściwą kategorią archiwalną
Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt.
7. Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie
następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w
ramach sprawowania władzy publicznej;
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
f) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem;
g) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).
8. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Brak realizacji
tego wymogu spowoduje niemożność załatwienia sprawy.
9. W toku przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych nie będzie dochodziło do
zautomatyzowanego podejmowania decyzji, dane nie będą podlegały profilowaniu.

