Załącznik do Instrukcji

……………………., dn………………………20.... r.
.....................................
.....................................
.....................................
(nazwisko i imię /nazwa,
adres wnioskodawcy)
Starostwo Powiatowe w Gostyniu

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej
z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………………………………
Proszę o przekazanie informacji w następujący sposób*:
bezpośrednio w komórce realizującej wniosek
przekazanie informacji telefonicznie, pod numer telefonu:………………….…
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres:……………………………..
przesłanie informacji pocztą na adres: ……………………………………………………
przesłanie informacji poprzez platformę ePUAP – skrytka:…………………….
Proszę o przekazanie informacji w następującej formie*:
dostęp do przeglądania informacji w Starostwie
kserokopii
plików komputerowych
na płycie CD lub CD/RW
inne ....................................................

……………………………………………..
(podpis wnioskodawcy)
* należy zaznaczyć stawiając znak x w okienku

.

Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne, jednak z żądaniem
udostępnienia informacji w określonej formie mogą wiązać się dodatkowe
koszty, które ponosi wnioskodawca. Wnioskodawca zostanie o nich
powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Część drugą
wniosku stanowi informacja na temat przetwarzania danych osobowych
Wnioskodawcy.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 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 (zwane dalej RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Gostyński
z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Gostyniu przy ul. Wrocławskiej
256, 63-800 Gostyń, e-mail: starostwo@powiat.gostyn.pl
2. W razie pytań związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych
pocztą elektroniczną pod adresem e-mail: iod@powiat.gostyn.pl
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c oraz lit. e RODO w celu realizacji obowiązków powiatu określonych
w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustawy z dnia 5
czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz prowadzonych w tym
zakresie postępowań administracyjnych.
4. Dostęp do danych osobowych posiadają upoważnieni pracownicy
Starostwa Powiatowego w Gostyniu, podmioty upoważnione do odbioru
danych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, z którymi
podpisano umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej.
6. Dane osobowe będą przechowywane w czasie niezbędnym do ich
przetwarzania, z respektowaniem wszelkich praw osób fizycznych oraz
zgodnie z Rozporządzeniem 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 nr 14 poz. 67 ze zm.).
7. Informujemy, że przysługuje Państwu prawo: dostępu do treści swoich
danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania
i przenoszenia danych.
8. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa
zgody, to przysługuje Państwu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność przetwarzania z prawem.
9. W przypadku uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych
narusza przepisy RODO przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest:
a) warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Gostyniu
i wynika z przepisów prawa;
b) dobrowolne, jednak niezbędne do załatwienia sprawy w Starostwie
Powiatowym w Gostyniu.
c) Państwa dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu
decyzji, w tym również profilowaniu.

