Załącznik do Zarządzenia Nr 120/2013
Burmistrza Miasta Puck
z dnia 19 listopada 2013 r.
Wnioskodawca:

………................., dn. ........................ r.

....................................................................
Adres: .........................................................
....................................................................
Telefon: …………………………………..

Burmistrz Miasta Puck
Wniosek
o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do
informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198 ze zmianami) wnoszę o udzielenie
mi informacji dotyczącej:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi
powyższych informacji w następujący sposób:
c -udostępnienie dokumentów do przeglądania w urzędzie, w uzgodnionym
terminie,
c - plik komputerowy,
c - nagranie na płytce CD.
c – inne (jakie?)
Forma przekazania informacji:
c -przesłanie informacji pocztą na podany powyżej adres,
c - przesłanie mailem na adres: ……………………………………………
c - odbiór osobisty przez wnioskodawcę w ustalonym terminie.
Zapoznałem/am się z poniższą klauzulą dotyczącą przetwarzania danych osobowych
Czytelny podpis…………………………………
* W przypadku przekształcenia informacji w sposób wskazany we wniosku i powodującej
poniesienie dodatkowych kosztów naliczona zostanie opłata za powyższe, zgodnie z art.
15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej , w oparciu o
Zarządzenie Nr 120/2013 Burmistrza Miasta Puck z dnia 19 listopada 2013 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust.1i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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, zwanego dalej RODO,
informujemy Panią/Pana o sposobie i celu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących
Pani/Panu prawach, wynikających z przepisów RODO;
1.

7.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Puck z siedzibą w Pucku przy ul. 1 Maja 13,
z administratorem, Burmistrzem Miasta Puck można skontaktować się poprzez adres e-mail:
burmistrz@miasto.puck.pl;
Administrator, Burmistrz Miasta Puck wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pai/Pan
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych osobowych poprzez adres e-mail: iodo@miastopuck.pl, telefonicznie pod nr
telefonu 058 673 05 14 lub pisemnie na adres siedziby Administratora danych ;
Pani/Pana dane przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art.6 ust.1
lit.c RODO) w związku z realizacją Pani/Pana wniosku udostępnienie informacji publicznej ;
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępnie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., nr 112, poz. 1198 ze zm.) Podanie przez Panią/Pana swoich
danych osobowych jest obowiązkowe w przypadku, gdy przesłankę ich przetwarzania stanowi przepis prawa;
Pani/Pana dane przetwarzane będą do momentu realizacji złożonego przez Panią/Pana wniosku o podział
nieruchomości, a po tym czasie przez okres określony w Rozporządzeniu 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) wydanym na podstawie
art.6 ust.2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Tekst jedn.: Dz.U.
z
2018 r. poz. 217 z późn.zm.);
Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne
lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w cellach wynikających z powszechnie
obowiązującego prawa a także inne podmioty, które na podstawie stosownych umów powierzenia podpisanych z
Gminą Miasta Puck przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Miasta Puck;
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany ale nie będą profilowane;

8.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;

9.

Do Pani/Pana uprawnień w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych należą:

➢
➢
➢

prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii;
prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych w każdym momencie, gdy są one niepoprawne;
prawo żądania usunięcia danych osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązywania
się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych;
prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana
szczególną sytuację – w przypadkach gdy dane przetwarzane są na podstawie prawnie usprawiedliwionego
interesu;
prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych na adres: ul. Stawki 2, 00-103 Warszawa,
w przypadku gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

2.

3.
4.
5.

6.

➢
➢

➢

