DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imię / Nazwa: …................................
Adres/siedziba: …..................................
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o
udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
□ dostęp do przeglądania
informacji w urzędzie

□ kserokopia □ wydruk □ skan

□ pliki komputerowe □ inna (jaka)
…...............................

RODZAJ NOŚNIKA:*
□ papier

□ CD

□ DVD

□ inny nośnik (jaki)
…................………………

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
□ Przesłanie informacji za pośrednictwem operatora pocztowego pod adres **
...............................................................
□ Przesłanie informacji za pomocą poczty elektronicznej na adres
...........................................................
□ Przesłanie informacji za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej, jakich
….......................................................
□ Odbiór osobisty
□ Inny wskazany przez wnioskodawcę: ….......................................................................

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

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

Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze
wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę
wskazaną we wniosku, może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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 (RODO), informujemy, iż:
- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Chełm
z siedzibą: 22-100 Chełm, ul. Lubelska 65, adres e-mail: info@umchelm.pl, tel. 82 565 20 70.
- przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust.1 lit. c
RODO i w celu udostępnienia informacji publicznej na wniosek – w formie i w sposób wskazany we
wniosku o udostępnienie informacji publicznej;
- administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest wypełnienie obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze określonego w ustawie z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1746 z późn. zm.);
- sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie to: 22-100 Chełm,
ul. Lubelska 63, pok. 9, adres e-mail: waldemar.korcz@umchelm.pl, tel. 82 565 26 06;
- Pani/Pana dane osobowe przechowywane są przez okres 5 lat i są niszczone po uzyskaniu
zgody dyrektora Archiwum Państwowego (posiadają kategorię archiwalną BE5);
- posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia
zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Pani/Pana danych osobowych;
- przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO;
- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne lecz brak podania danych
osobowych będzie mogło skutkować brakiem możliwości udostępnienia informacji w formie
i w sposób wskazany we wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.

Zapoznałem się
….......................
(czytelny podpis)

Klauzula obowiązuje od dnia 25.05.2018 r. tj. od wejścia w życie RODO.
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