
DANE WNIOSKODAWCY 
 
Nazwisko i Imię: ......................... ...............................................................................................  
Adres: ......................................................................................................................................... 

 
 
 

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. z 2018r poz. 1330) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym 
zakresie: 

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

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

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

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

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

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

 
 
 
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: 

 

dostęp do przeglądania informacji w urzędzie*  Kserokopia*  
    

 
 
 
 
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: 

 
 ...................................................................... **Przesłanie informacji pocztą pod adres ٱ

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

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

 
 Odbiór osobiście przez wnioskodawcę ٱ

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

Miejscowość, data 

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

podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
Uwagi:  
*  proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem 
**  wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej  
Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 
ustawy o dostępie do informacji publicznej 
 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 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, zwanego dalej „RODO”,  informujemy, że: 
 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest: 
Wójt Gminy Branice, ul. Słowackiego 3 48-140 Branice 
 

2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych: 
tel: 77 4868250 w. 10, e-mail: iod@branice.pl 
 

3. Pana/i dane osobowe przetwarzane będą: 

a) w celu wszczynania i prowadzenia postępowań przewidzianych obowiązującymi przepisami, wydawania i 

wykonywania decyzji administracyjnych lub wydawania zaświadczeń, 

b) zawierania i wykonywania umów. 
 

4. Przetwarzane dane mogą obejmować imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL, numer telefonu, 

adres poczty elektronicznej. 
 

5. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowią: 

- wykonanie obowiązków prawnych administratora (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), 
- żywotne interesy stron w zakresie prawa do udzielanych świadczeń (art. 6 ust. 1 lit d) 
RODO), 
- wykonania zadań realizowanych w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy 
publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust. 1 lit e) RODO), 
- wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na 
żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit d) RODO). 
 

6. Dane będą pozyskiwane od stron postępowań administracyjnych oraz umów i podmiotów zobowiązanych do 

udostępniania danych na żądanie Gminy. 
 

7. Dane będą udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, a także firmom 

współpracującym – operatorom systemów informatycznych, bankom, kancelariom prawnym. Dane nie będą 

przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej. 
 

8. Pani/Pana dane przechowywane będą przez okres wymagany Instrukcją Kancelaryjną dopóki istnieje podstawa 

prawna przetwarzania danych, a dane z umów cywilnoprawnych do upływu okresu przedawnienia oraz przez 

okres wymagany przepisami ustaw podatkowych, a w zakresie ubezpieczeń społecznych do upływu okresu 

przedawnienia należności składkowych. 
 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 

przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w 

dowolnym momencie bez względu na zgodność z prawem przetwarzania, /jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody/, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
 

10. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/i naruszałoby przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 
 

11. Pana/i dane przetwarzane będą w sposób zautomatyzowany oraz tradycyjny. 
 

12. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie wymaganych prawem informacji, 

a także w zakresie dotyczących ubezpieczenia społecznego, zdrowotnego i podatku dochodowego. Odmowa 

podania danych może uniemożliwić załatwienie sprawy. W zakresie zawieranych umów podanie danych 

osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania może uniemożliwić zawarcie umowy. 

        Zapoznałem się z informacją 
 

       ….........................…..............… 
                                                               (data i podpis) 

 


