F-7/WOI(13)
Załącznik Nr 1
do Instrukcji w sprawie zasad udostępniania
informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu
Zarządzenie Nr 25/KU/2018 Burmistrza Strzegomia
z dnia 24 października 2018r.

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię / Jednostka: ............................................
Adres: .........................................................................................
………………………………………………………………………….

Urząd Miejski
Rynek 38
w Strzegomiu
WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
..........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................
Proszę o przekazanie informacji w następujący sposób*:
odbiór na miejscu w urzędzie – jako termin odbioru określam ….…………………………..…..……………..…
dostęp do przeglądania w urzędzie - jako termin przeglądu określam ………………………………………...
wysyłka pocztą tradycyjną pod wskazany adres**……………………………………….……………………………….
inny (wpisać jaki): ………………………………………..……………………………………………………..……..…………….
Proszę o przekazanie informacji w następującej formie*
skanów dokumentów w postaci elektronicznej
na płycie CD lub CD/RW
plików komputerowych
inna (wpisać jaka) …………………………………………………………………………………………………………..…………
....................................................

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

Miejscowość, data

podpis wnioskodawcy

Uwagi: * proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej
Urząd Miejski w Strzegomiu zastrzega prawo pobrania opłaty w związku z udostępnieniem informacji publicznej
zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku gdy wymaga to poniesienia
dodatkowych kosztów. Wnioskodawca zostanie o nich powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
www.bip.strzegom.pl
Formularz aktualny na dzień 26.02.2021r.
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KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1 z późn. zm.)
informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Burmistrz Strzegomia – Urząd Miejski, Rynek 38, 58 – 150 Strzegom.
2. Inspektorem ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu jest Pan Tomasz Wadas.
Kontakt do inspektora ochrony danych adres e-mail: iodo@amt24.biz
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 4 ust. pkt 4 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji
publicznej, zarządzenia Nr 26/KU/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zasad
udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu i zarządzenia Nr 25/KU/2018 Burmistrza
Strzegomia z dnia 24 października 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr 26/KU/2016 Burmistrza Strzegomia z dnia 15
listopada 2016 r. w sprawie ustalenia zasad udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Strzegomiu.
4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat, od ostatecznego zakończenia sprawy oraz po
ekspertyzie archiwalnej właściwego Archiwum Państwowego.
5. Ma Pani/Pan prawo do:
dostępu do treści swoich danych;
żądania sprostowania lub usunięcia swoich danych;
żądania ograniczenia przetwarzania;
wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi Prezesa Urzędu Ochrony Danych gdy uzna Pani/Pan, że
przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ustawy o ochronie danych osobowych
z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1781).
7. Urząd Miejski w Strzegomiu nie prowadzi zautomatyzowanego przetwarzania danych w formie profilowania.
8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania jest obligatoryjne.
Nie podanie w/w danych skutkować będzie brakiem realizacji wniosku.
9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

Burmistrz Strzegomia
Zbigniew Suchyta

www.bip.strzegom.pl
Formularz aktualny na dzień 26.02.2021r.

