………………………………………..
(miejsce i data sporządzenia wniosku)

Dane wnioskodawcy:
……………………………………………….
………………………………………………
………………………………………………
(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail)

Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o.
ul. Główna 41
97-410 Kleszczów

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 2020 r. poz. 2176) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
FORMA PRZYGOTOWANIA INFORMACJI:*







udzielenie pisemnej odpowiedzi
udostępnienie kserokopii (skanów) dokumentów
w postaci elektronicznej
wgląd do dokumentów
inna forma: ……………………………………………………………………………………………….

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*







przesłanie informacji listem za pośrednictwem operatora pocztowego na podany powyżej adres
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail
przesłanie informacji za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (ePUAP)
udostępnienie informacji do wglądu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Białymstoku
inny sposób …………………………………………………………………………………………………….

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. w
celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz potwierdzam zapoznanie się z treścią
Klauzuli informacyjnej RODO dotyczącej przetwarzania danych osobowych dla potrzeb udostępniania informacji
publicznej.**

……….………………………………………
(podpis wnioskodawcy)
Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych, Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. nie będzie miał możliwości
rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Obowiązek informacyjny
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz.
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje:
I.

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Komunalny „Kleszczów” Sp. z o.o. z siedzibą w
Kleszczowie przy ul. Głównej 41, NIP 7691943770, z którym można się kontaktować pod adresem e-mail:
sekretariat@zkkleszczow.pl lub telefonicznie 44 731 58 58,50
II.

Inspektor Ochrony Danych

Sprawy odnośnie ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw może Pani/Pan zgłaszać wyznaczonemu
przez Administratora - Inspektorowi Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@zkkleszczow.pl
III.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na
podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO w związku z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
IV.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz
podmiotom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych osobowych (np. obsługa informatyczna – IT).
V.

Prawa osób, których dane dotyczą

Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
VI.

Prawo wniesienia skargi do Organu Nadzorczego

Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://uodo.gov.pl/pl/83/155 .
VII.

Okres przechowywania danych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych
roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
VIII.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić przekazanie informacji publicznej,
a
w przypadku odmowy udzielenia informacji publicznej, niepodanie danych uniemożliwi wydanie decyzji odmownej i
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
IX.

Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, czy też organizacji międzynarodowej.
X.

Informacja o profilowaniu

Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

