(miejsce, data)

(Nazwisko i Imię / Jednostka)
(Nr PESEL / REGON)
(Adres)
(Nr telefonu/ e-mail)

Urząd Miejski w Czersku
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

O UDOSTĘPNIENIE

WNIOSEK
INFORMACJI

PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

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

•

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA

INFORMACJI:*

D dostęp

do przeglądania informacji w
Urz dzie Mieiskirn w Czersku

D

kserokopia

D pliki

komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA:

ID

pamięć USB I inny

FORMA PRZEKAZANIA

I DCO

I

D

papier

INFORMACJI:

D Przesłanie

informacji pocztą elektroniczną pod adres

D Przesłanie

informacji pocztą pod adres**

D Odbiór

osobiście przez wnioskodawcę

Oświadczam,
że zapoznałam/-em
się z Klauzulą informacyjną
o przetwarzaniu
danych
osobowych Wnioskodawcy o udostępnienie informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Czersku.

(podpis wnioskodawcy)
UWAGI:

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany

Urząd Miejski w Czersku zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji
zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej

udostępnionych
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KLAUZULA INFORMACYJNA
WNIOSKODAWCY

O PRZETWARZANIU

O UDOSTĘPNIENIE

DANYCH OSOBOWYCH

INFORMACJI

PUBLICZNEJ

W URZĘDZIE MIEJSKIM W CZERSKU

W związku
Europejskiego

z wejściem

w życie z dniem

25 maja 2018 roku przepisow

Rozporządzenia

Parlamentu

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 (ogólne rozporządzenie

o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 - dalej: RaDO),

Administrator

w tych

Danych

zapewnia

określone

przepisach

standardy

ochrony

i właściwe

z danymi osobowymi. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RaDO informujemy

Panią/Pana, że:

1)

w celu udostępnienia

Administratorem

Pani/Pana

danych osobowych

przekazanych

postępowanie

informacji

publicznej

w zależności od kompetencji jest Gmina Czersk, Urząd Miejski w Czersku lub Burmistrz Czerska wykonujący
prawem określone

obowiązki

Dane kontaktowe:

z wykorzystaniem

aparatu

pomocniczego

- Urzędu Miejskiego

89-650 Czersk, ul. Kościuszki 27, e-mail: urzad_miejski@czersk.pl.

w Czersku.

tel. (52) 395 48 60,

fax: (52) 395 48 11.
2)

Cel przetwarzania
wniosku

Pani/Pana

o udostępnienie

z Ustawą

danych osobowych

informacji

z dnia 6 września

Jednocześnie

Administrator

publicznej

2001

związany jest z przyjęciem
oraz z udzieleniem

r. o dostępie

Danych deklaruje,

Pani/Pana dane osobowe na podstawie dopuszczalnej
3)

Podanie

danych

osobowych

we wniosku

w Czersku ma charakter obowiązkowy

odpowiedzi

do informacji

że w określonych

złożonego

publicznej

przez Panią/Pana

na ten wniosek,
(Dz.U.

stanach faktycznych

2019,

zgodnie

poz.

przetwarzał

1429).
będzie

przez RaDO przesłanki niezbędności.

o udostępnienie

informacji

w celu zakwalifikowania

publicznej

w Urzędzie

go do kategorii wniosków

Miejskim

o udostępnienie

informacji publicznej, w rozumieniu art. 10 Ustawy o dostępie do informacji publicznej.
4)

Dotyczące

Pani/Pana

przez Administratora
5)

g)

Administrator

Dotyczące
na

8)

nie

podlegają

zautomatyzowanemu

podejmowaniu

decyzji

dostępu do dotyczących go danych oraz otrzymania ich kopii,
sprostowania (poprawiania) danych,
usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi wart. 17 RaDO),
do ograniczenia przetwarzania danych,
do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi wart. 20 RaDO),
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi wart. 21
RaDO)"
wniesienia
skargi
do organu
nadzorczego,
którym
jest
Prezes
Urzędu
Ochrony
Danych
Osobowych.
Danych, zgodnie z przepisami prawa administracyjnego,

prawa przechowywał
7)

osobowe

Przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

6)

dane

Danych, w tym profilowaniu.

przepisami

będzie dotyczące Pani/Pana dane osobowe przez okres wskazany w tych przepisach.

Pani/Pana

podstawie

jak też innymi właściwymi

dane

przepisów

osobowe

prawa

mogą

oraz

zostać

podwykonawcom

umowami powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

Administrator

że

Danych

deklaruje,

nie

przekazuje

udostępnione
związanym

danych

podmiotom
z

osobowych

upowazruonyrn

Administratorem

do

państwa

Danych

trzeciego

lub organizacji międzynarodowej.
9)

Administrator
•
•
•

Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować:

telefonicznie: (52) 395 48 54 lub (52) 395 48 60
drogą elektroniczną: iod@czersk.pl
lub urzad_miejski@czersk.pl
osobiście w siedzibie Urzędu w Czersku przy ulicy Kościuszki 27.

Wer.:2020/ADO/01
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