WNIOSKODAWCA:
Imię i nazwisko/ nazwa:………………………….
……………………………………………………..
Adres do korespondencji:………………………….
……………………………………………………..
Adres e-mail:………………………………………..

Burmistrz Miasta Grajewo
ul. Strażacka 6A
19-200 Grajewo

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 2019 r. poz. 1429) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych
informacji w następujący sposób*:
1) przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail
2) przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres do korespondencji
3) udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie
4) odbiór osobisty przez wnioskodawcę w urzędzie
5) inny sposób: ……………………………………………………..

.....................................................
miejscowość i data

..............................................
podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem
** proszę zakreślić pole krzyżykiem (dot. art. 6 ust. 1 lit. a 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 (RODO).
W przypadku niewyrażenia zgody Burmistrz Miasta Grajewo nie ma możliwości rozpatrzenia wniosku.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej
na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Urząd Miasta Grajewo powiadamia w ciągu
14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie
dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. W przypadku uchybienia przez Urząd Miasta
Grajewo powyższemu terminowi - wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu
administracyjnego.

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 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 ogólne
rozporządzenie o ochronie danych (Dz. Urz.UE.L119/1, L127/2) dalej RODO informuję Panią,/ Pana że:
1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Grajewo z siedzibą
w Grajewie przy ulicy Strażackiej 6A, tel.: 86 273 08 02, mail: sekretariat@um.grajewo.pl
1. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Grajewo możliwy jest pod numerem
tel.: 86 273 08 06, adresem email: inspektorod@um.grajewo.pl, drogą pocztową na adres wskazany
w pkt. 1 lub osobiście w siedzibie Administratora.
2. Dane osobowe Pani/ Pana będą przetwarzane w celu przyjęcia i rozpatrzenia złożonego wniosku
o udostępnienie informacji publicznej.
3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO. Dane będą
mogły być również przetwarzane niezależnie od ww. podstawy w związku z dochodzeniem/ obroną
roszczeń jako uzasadniony interes Administratora w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO do czasu ich
przedawnienia.
4. Odbiorcami Pani/ Pana danych osobowych będą uprawnieni pracownicy Urzędu Miasta Grajewo,
podmioty lub osoby uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, a na podstawie Pani/ Pana zgody - inne podmioty bądź osoby.
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/ Pana danych osobowych do Państwa trzeciego
ani do organizacji międzynarodowych.
6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu o którym mowa
w pkt. 3 i przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa, a po tym
okresie usunięte.
7. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora
dostępu do swoich danych osobowych i otrzymywania ich kopii, ich sprostowania (poprawiania),
uzupełniania danych niekompletnych, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do żądania przenoszenia danych. Wycofanie
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
8. Przysługuje Pani/ Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do przyjęcia i rozpatrzenia
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
10.W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/ Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem proﬁlowania.*

*

proﬁlowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych
do oceny niektórych czynników osobowych osoby ﬁzycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby
ﬁzycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

