
………………………………………………. 

miejscowość, data 

………………………………………………. 

podpis wnioskodawcy 

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

Miejscowość, data 
Wnioskodawca: 

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

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

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

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

(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail*) 

 Wójt Gminy Kaźmierz 

 ul. Szamotulska 20 

 64-530 Kaźmierz 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429, z 2020 r. poz.695) proszę o udostępnienie informacji 

w następującym zakresie: 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych 

informacji w następujący sposób**: 

 przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres 

 przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres 

 udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie 

 

inny sposób: ………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

 

 



Uwagi: 

* adres e-mail należy podać jedynie w przypadku wyboru formy udostępnienia polegającej na przesłaniu 

wnioskowanych informacji pocztą elektroniczną 

** proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek 

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, Wójt Gminy Kaźmierz powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o 

powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia 

złożenia wniosku. 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 95/46/WE (RODO), informujemy: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Kaźmierz z siedzibą w Kaźmierzu, 

ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz. 

2. Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Kaźmierzu jest Marta Andraszak. Kontaktować się z IOD 

można pisemnie na adres: Urząd Gminy w Kaźmierzu, ul. Szamotulska 20, 64-530 Kaźmierz lub za pomocą 

poczty elektronicznej na adres iod@kazmierz.pl. 

3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 

2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w celu prowadzenia postępowania 

z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

4. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zgodnie z obwiązującymi 

przepisami. 

5. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom upoważnionym na 

podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora danych. 

6. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt. 4, 

a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie 

obowiązującego prawa. 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa) jeśli Państwa zdaniem 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 


