DANE WNIOSKODAWCY
……………………………………………
Imię i Nazwisko
……………………………………………..
Adres
…………………………………………….
Nr telefonu, adres email
Urząd Miejski w Łabiszynie
ul. Plac 1000 - lecia 1
89-210 Łabiszyn
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz.U. 2018, poz. 1330) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI :*
□ Dostęp do przeglądania w urzędzie
□ Kserokopie
□ Pliki komputerowe
PRZEKAZANIE INFORMACJI: *
□ Jako kserokopii
□ W formie elektronicznej
UDOSTĘPNIENIE NA NOŚNIKU ELEKTRONICZNYM: *
□ Dyskietka
□ CD-ROM
INNE FORMY:
.………………………………………………………………………………………………..
Przesłanie informacji do skrzyni poczty elektronicznej pod adresem: ……………………….
Przesłanie informacji pocztą pod adresem: ** ……………………………………………….
……………………………………………….
……………………………………………….
Odbiór osobiście przez wnioskodawcę ………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
……………………………………………
data i podpis wnioskodawcy
* właściwe pole zakreślić krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

KLAUZULA INFORMACYJNA
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 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 (Dz.U.UE.L.
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1) Administratorem Państwa danych jest Burmistrz Łabiszyna (organ), ul. Plac 1000-lecia 1,
89-210 Łabiszyn, tel.: 52 384-40-052, e-mail: urzad@labiszyn.pl
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować
we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem
adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania informacji zgodnie ze
złożonym wnioskiem, jak również w celu realizacji obowiązków administratora wynikających z
przepisów prawa oraz wykonania zadania realizowanego w ramach sprawowania władzy
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit. c i e RODO), ustawy z dnia 3
października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z
2018 r. poz. 2081 z późn. zm.), a w przypadku odmowy udzielenia informacji również ustawa z
dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z
późn. zm.).
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych:
- przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych
(RODO),
- nie przysługują Państwu następujące prawa:
a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b i d RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż
podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
8) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych
skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie
przepisów prawa.

