
Wnioskodawca
__________________________________________  

__________________________________________

__________________________________________
(imię i nazwisko/nazwa podmiotu, adres, telefon, adres e-mail)           

Wójt Gminy Czarna
37 – 125 Czarna 260

Wniosek o udzielenie informacji publicznej

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji
publicznej (Dz. U. z 2016r.  poz. 1764 z późn.zm.) wnoszę o udzielenie publicznej dotyczącej:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Jednocześnie  na  podstawie  art.  14  ust.  1  w/w ustawy wnoszę  o  udostępnienie  mi  powyższych
informacji w następujący sposób *:

□ udostępnienie dokumentów do przeglądania ewentualnie kopiowania w urzędzie w uzgodnionym
terminie,

□ przesłanie pocztą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail ,

□ przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na wskazany wyżej adres,

□ przesłanie informacji pocztą na podany  w formie zapisu na: □ dysku CD,   □ dysku DVD

□ inny sposób ______________________________________________________________

____________________________                                        _________________________
  (Miejscowość i data )                                                                                       (podpis wnioskodawcy)

*Należy zakreślić właściwe pole

Klauzule informacyjne RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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 L 119, s. 1)  zwanego dalej „RODO” – informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana  danych  osobowych  jest   Wójt  Gminy Czarna,  z  siedzibą  37  –  125
Czarna 260. Adres do korespondencji: 37-125 Czarna Nr 260

2. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można  się skontaktować w sprawach ochrony
Pani/Pana danych osobowych pod adresem e – mail  iodo@  gminaczarna.pl   lub pisemnie na adres
Administratora.

3. Administrator  będzie  przetwarzać   Pani/Pana  dane  dla  celów  związanych  z  wykonywaniem
przepisów prawa.

mailto:iodo@gminaCZARNA


4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów Rozporządzenia
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. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich: sprostowania, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych.

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

7. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również profilowane. 

Pouczenie:   Zgodnie z art. 13 ust. 1 w/w ustawy , udostępnianie informacji 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 Gminy w Czarnej powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach opóźnienia oraz o terminie
w jakim udostępni informacje nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Urząd zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za
nośnik informacji zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.  


