
                    ……………, dnia ……………….. 
                                                                                                                   (miejscowość)                    (data)                                                                                             

 

Dane wnioskodawcy, adres: 

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

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

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

 

                                                                                                    Wójt Gminy Gzy 
                                                                         
 

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 późn. zm.) proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym 

zakresie: 

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

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

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

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

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

 

 
FORMA UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ*: 

 

 dostęp do przeglądania w urzędzie 

 wydruk 

 kserokopia   

 inna forma: …………………………………………………………………………….. 

 

 
SPOSÓB UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ**: 

 przesłać informacje pocztą na adres: ………………………………………………….. 

 przesłać informacje pocztą elektroniczną na adres: …………………………………… 

 odbiór osobiście przez wnioskodawcę 

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

 

 

…………………………… 

                                                                                                                                     (podpis wnioskodawcy) 

 
 

 

 

 

 

 

 

*  proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat znakiem X 

**  proszę zaznaczyć jeden właściwy kwadrat znakiem X 

 

Urząd zastrzega prawo pobierania opłaty od informacji udostępnionej zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji 

publiczne 



Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 

 

1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016r. 

w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)  

(Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO, informuję, iż: 

2.  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) realizacji obowiązku prawnego 

ciążącego na administratorze, wynikającego z ustawy przepisów prawa: 

- Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) 

- Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późń.       

  zm.) 

3. Informujemy, że Administratorem danych jest Urząd Gminy w Gzach, z siedzibą Gzy 9, 06-126 Gzy, 

reprezentowany przez Wójta Gminy Gzy. Kontakt z Administratorem możliwy jest w każdy dzień pracy Urzędu 

w godzinach 8.00-16.00, telefonicznie: 23 691 31 22 lub drogą e-mail: ug@gminagzy.pl . 

4. Informujemy, że Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą 

mailową na adres e-mail: iod@gminagzy.pl lub telefonicznie: 602 523 360. 

5. Dane osobowe po zakończeniu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane w celach 

archiwalnych dla dobra publicznego i przechowywane przez okres niezbędny do realizacji przepisów prawa. 

6.  Udostępnianie danych osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów 

prawa, lub zawartych umów powierzenia przetwarzania danych lub osobom, które wykażą interes prawny 

wynikający z toczącego się postępowania administracyjnego.   

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

8.   Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Administratora, inspektora ochrony danych osobowych lub organu 

nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, gdy przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO. 

 

mailto:ug@gminagzy.pl
mailto:iod@gminagzy.pl

