Brańsk, dnia ………………………………
DANE WNIOSKODAWCY
(imię i nazwisko, adres, telefon, e-mail):
................................………….................
.................................................................
................................………….................
.................................................................
Do:
................................…………..........
..........................................................
................................…………..........
(dokładne oznaczenie organu,
do którego kierowany jest wniosek)
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.
(t.j. Dz. U. z 2019 r. , poz. 1429) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi
powyższych informacji w następujący sposób1:
[ ] udostępnienie dokumentów do przeglądania ( kopiowania) w urzędzie w uzgodnionym
terminie,
[ ] przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres,
[ ] przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres,
[ ] odbiór osobiście przez wnioskodawcę,
[ ] inna forma …………………………………………………………………………………

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

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

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy
o dostępie do informacji publicznej, o ile miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze
wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji
w formę wskazaną we wniosku.

Proszę zapoznać się z treścią klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych (str.2 wniosku).
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Proszę zaznaczyć właściwe krzyżykiem

Klauzula informacyjna zgodna z RODO2
przeznaczona dla osoby występującej z wnioskiem o udostępnienie
informacji publicznej
Informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. dnia obowiązywania rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych):
1) Administratorem zbieranych i przetwarzanych danych osobowych jest Urząd Gminy
Brańsk,ul. Rynek 8, 17-120 Brańsk. Może Pan/Pani skontaktować się z nami
osobiście, poprzez korespondencję tradycyjną lub telefonicznie pod numerem:
85 737 50 31.;
2) W celu uzyskania informacji dotyczących przetwarzanych przez UG danych
osobowych może się Pan/Pani skontaktować z naszym Inspektorem Ochrony Danych
za
pośrednictwem
korespondencji
e-mail
kierowanej
na
adres:
iod_ug_bransk@podlaskie.pl.;
3) Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o udostępnienie informacji publicznej
przetwarzane będą w celu jego rozpoznania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1429; dalej jako: „ustawa o dip”);
4) dane osobowe będą udostępnione pracownikom Administratora, sądom
administracyjnym i powszechnym;
5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy
o dip;
6) podanie danych jest niezbędne do rozpoznania wniosku oraz enwntualnego ich
udostępnienia innym odbiorcom wskazanym w pkt 4 klauzuli;
7) posiada Pani/Pan prawo do:
 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych,
 wniesienia skargi do organu nadzorczego,
8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi
przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 553) i rozporządzeniem Prezesa
Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).
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Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: jako
RODO
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