
......................................
    Nr w rej. wniosków

WNIOSEK 
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art.  2 ust.  1 ustawy z dnia 6 września 2001 r.  o dostępnie informacji
publicznej ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie
informacji w następującym zakresie:

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

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

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

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

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

SPOSÓB / FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI*:

 Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres ......................................................

 Odbiór osobiście przez wnioskodawcę

 Inna forma .......................................................................................................................

DANE WNIOSKODAWCY**

Imię i nazwisko/nazwa podmiotu: ...............................................................................................

Adres zamieszkania/siedziba: ......................................................................................................

Telefon, fax: ...........................................  e-mail: ...……….........................................................

Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  przez  adresata  wniosku
uprawnionego  do  uzyskania  informacji  publicznej,  dla  potrzeb  niezbędnych  do  realizacji
mojego wniosku (zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 oraz RODO)  

...........................................  ................................................
       Miejscowość, data      podpis wnioskodawcy

*   proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem 
** podanie danych jest dobrowolne; skuteczne doręczenie odpowiedzi na wniosek jest uzależnione od podania    
prawidłowych danych adresowych 

Starostwo Powiatowe w Łęczycy zastrzega prawo pobrania opłaty od udostępnionych informacji  –  zgodnie
z art. 15 ust. o dostępie do informacji publicznej.



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Starosta Łęczycki, Pl. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca, 
tel: (24)3887200, fax: (24)7213217, e-mail: sekretariat@leczyca.pl .

Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: e-mail: iod@leczyca.pl.

Celem przetwarzania danych jaki realizuje Administrator jest  udostępnianie informacji publicznej na
wniosek.

Dane nie będą udostępniane innym podmiotom niż na podstawie przepisów prawa.

Dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

Dane osobowe będą przetwarzane przez 5 lat.

Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie przepisów prawa, które określa: Ustawa z dnia
6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

Jednocześnie posiadają Państwo możliwość dostępu i aktualizacji podanych danych.

Przysługuje  Państwu  prawo  do  żądania  usunięcia  lub  ograniczenia  przetwarzania  oraz  prawo  do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Z przysługujących
praw mogą Państwo skorzystać kontaktując się przez podane wyżej dane.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zrealizowania celu. W ramach realizowanego 
przetwarzania nie występuje profilowanie.

Z powyższymi informacjami zapoznałam(łem) się i je rozumiem. 

………………………………………………………………………………………………..
                                                                                                           (czytelny podpis osoby lub osób informowanych)


