DANE WNIOSKODAWCY*:
........................................................
Imię i nazwisko/nazwa podmiotu
........................................................
........................................................
Adres pocztowy
......................................................…
Tel. kontaktowy

Urząd Miasta Płocka
Stary Rynek 1
09-400 Płock

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz.U.2016.1764 ze zm.) zwracam się z wnioskiem o udostępnienie następujących informacji
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................…………….
Oczekiwana forma udostępnienia informacji publicznej:
(proszę wstawić X w odpowiednim okienku)

wgląd w dokumenty urzędowe w siedzibie Urzędu,
kserokopie dokumentów lub wydruki,
pliki komputerowe na płycie CD lub DVD,
inna: .....................................................................................................………………………....
Oczekiwany sposób udostępnienia informacji publicznej:
(proszę wstawić X w odpowiednim okienku)

odbiór osobisty przez wnioskodawcę,
przesłanie na adres pocztowy wnioskodawcy,
przesłanie informacji na adres e-mail: ................................................……………………….....
inna: .......................................................................................................………………………..
........................................................................
* (data i podpis wnioskodawcy)
* Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką * nie jest obowiązkowe. Ich wypełnienie pomaga natomiast w dostarczeniu wnioskowanych informacji lub
innej korespondencji związanej z rozpatrzeniem wniosku.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informujemy, że:
1. Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;
2. kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosków o udostępnienie informacji publicznej zgodnie z ustawą o dostępie do informacji
publicznej;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania w
przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w przypadku konieczności wydania decyzji administracyjnej wobec braku danych
osobowych nie będzie mogła być wydana.

