Dane kontaktowe:
(W zależności od wybranego sposobu udostępnienia informacji należy podać dane, które umożliwią udzielenie odpowiedzi)

Urząd Gminy
w Turośni Kościelnej

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
(wzór wniosku ma charakter jedynie pomocniczy. Do Urzędu można złożyć wniosek bez specjalnego formularza)

Na podstawie 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:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
 ٱdostęp do przeglądania informacji w urzędzie

 ٱkserokopia

 ٱpliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:
(Podać jakie)

 ٱCD-ROM

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
 ٱPrzesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ....................................................
 ٱPrzesłanie informacji pocztą pod adres** ......................................................................
..........................................................................................................................................
 ٱOdbiór osobiście przez wnioskodawcę

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

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

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

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

Klauzula informacyjna do wniosku o udostepnienie informacji publicznej
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/6/79 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych Wnioskodawcy podanych we wniosku jest Wójt
Gminy Turośń Kościelna z siedzibą w Turośni Kościelnej, ul. Białostocka 5;
2) dane kontaktowe do inspektora ochrony danych w Urzędzie Gminy Turośń Kościelna:
adres e-mail: iod_ug_turosn_koscielna@podlaskie.pl;
3) dane osobowe Wnioskodawcy będą przetwarzane w związku z realizacją prawa
dostępu do informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze;
4) dane osobowe Wnioskodawcy będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami
prawa dotyczących archiwizacji dokumentacji związanych z dostępem do informacji
publicznej;
5) Wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do danych osobowych jego dotyczących;
6) dane osobowe Wnioskodawcy będą wykorzystywane wyłącznie do celów realizacji
obowiązku wynikającego z przepisów dotyczących udostępniania informacji
publicznej, zgodnych z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.).

