
 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY  ⃰ 

Nazwisko i Imię / Jednostka: Jan Kowalski  

Adres: ul. Potockiego 2 , 88-400 Żnin  

Nr telefonu: 555 444 666 

Starostwo Powiatowe 

ul. Potockiego 1 

88-400 Żnin 

 

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. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

Należy wpisać zakres informacji, o których udostępnienie się wnioskuje  

FORMA UDSTĘPNIENIA INFORMACJI  ⃰  ⃰  

   dostęp do przeglądania informacji w urzędzie 

   kserokopia 

X     pliki komputerowe 

   inna forma (wymienić jaka?) …………………… 

SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI  ⃰  ⃰ 

X  Przesłanie informacji pocztą elektroniczną lub przez elektroniczna skrzynkę podawczą na adres 

jan.kowalski@poczta.pl  

  Odbiór osobisty ……………………………………………………………………………………… 

  Przesłanie informacji w formie papierowej na adres 

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

 

        Żnin, dnia 7.04.2016 r.                                                                     Jan Kowalski  

Miejscowość, data        podpis wnioskodawcy 

 

 

Uwagi: 

* podanie danych jest dobrowolne; skuteczne doręczenie odpowiedzi na wniosek jest uzależnione od  

podania prawidłowych danych adresowych.  

 

⃰  ⃰  proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem 

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 

ustawy o dostępie do informacji publicznej 
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KLAUZULA INFORMACYJNA  

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1. Administratorem Państwa danych jest Starosta Żniński, ul. Potockiego 1, 88-400 Żnin,  

tel. 52 30 31 100, email: powiat@znin.pl  

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem 

adresu email: inspektor@cbi24.pl  lub pisemnie na adres Administratora.  

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu udostępnienia informacji publicznej, jak 

również w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających  

z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz ustawy z dnia 6 września 2001 r.                   

o dostępie do informacji publicznej.  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO - w zakresie 

wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach innych niż 

wynikające z przepisów prawa, np. w celu ułatwienia kontaktu w załatwianych przez Państwa 

sprawach w Urzędzie. 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,  

w tym przepisów archiwalnych (kategoria archiwalna BE5)  

W przypadku wyrażonej przez Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych innych niż 

wynikające z przepisów prawa, Państwa dane będą przetwarzane do momentu jej odwołania. 

4. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 

profilowaniu. 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

(RODO). 

e) w przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody osoby na 

przetwarzanie danych osobowych ( art. 6 ust. 1 lit. a RODO ), przysługuje Państwu prawo 

cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność 

przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z 

obowiązującym prawem. 

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych 

skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 2. 

8. Podanie przez Państwa danych w przypadku zgody jest dobrowolne, aczkolwiek ich niepodanie, 

będzie skutkowało brakiem możliwości kontaktu. 

9. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym 

na podstawie przepisów prawa.  

Odbiorcami Państwa danych mogą być:  
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a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub  działające na 

zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów 

powszechnie obowiązującego prawa. 


