
ZAŁĄCZNIK NR 2 do regulaminu  
  

DANE WNIOSKODAWCY  
Imię i nazwisko:      
Adres do korespondencji: 
Nr telefonu: 

  
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 
 2001 r.(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji  
w następującym zakresie:  
.................................................................................................................................................... 

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

 
…………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*         
dostęp do przeglądania informacji w siedzibie zespołu   
kserokopia 
pliki komputerowe  

 
PRZEKAZANIE INFORMACJI: * 

jako kserokopii   
w formie elektronicznej  

UDOSTĘPNIENIE NA NOŚNIKU ELEKTROMAGNETYCZNYM: *  

  CD-ROM  
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: *  

przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres 
..........................................................  

  przesłanie informacji pocztą pod adres** 
.............................................................................. 

       odbiór osobiście przez wnioskodawcę   
 
 
 
 
  

.....................................................                           ..............................................  
   Miejscowość, data                                     Podpis wnioskodawcy  

  
  

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem  
** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej  

 
 
 

Przedszkole Samorządowe w Ślęzie zastrzega prawo pobrania opłaty za udostępnienie 
informacji we wskazanej we wniosku formie, w przypadku o którym mowa w art.15 ustawy  
o dostępie do informacji publicznej. 
 

 



   ZAŁĄCZNIK NR 3 do regulaminu 
  

KLAUZULA INFORMACYJNA  

Wniosek o dostęp do informacji publicznej 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 
27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedszkole Samorządowe w 
Ślęzie z siedzibą w Ślęzie, ul. Przystankowa 2, 55-040 Kobierzyce. 

2. W Przedszkolu Samorządowym w Ślęzie powołany został Inspektor Ochrony Danych: 
Monika Kruczek, z którym kontakt możliwy jest poprzez adres email: 
iodps@przedszkolesleza.pl . 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu niezbędnym do: 
3.1. Rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej  zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) 

RODO. 
3.2. Udostępnienia informacji publicznej lub wydania decyzji odmownej zgodnie z art. 6 

ust. 1 lit. c) RODO. 
3.3. Odwołania od decyzji zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 
3.4. Archiwizacji danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty z którymi administrator zawarł 
umowy powierzenia oraz Archiwum Państwowe. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane/przetwarzane zgodnie z jednolitym 
rzeczowym wykazem akt przez okres 5 lat plus okres możliwości wystąpienia roszczeń. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 
prawo do ograniczenia przetwarzania, usunięcia. 

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie 
danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy ogólnego rozporządzenia  
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do udzielenia odpowiedzi jest warunkiem 
rozpatrzenia wniosku o dostęp do informacji publicznej 

 

mailto:iodps@przedszkolesleza.pl

