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Załącznik nr 1 

 

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

 (imię i nazwisko wnioskodawcy)                                                                                                                         (miejscowość, data) 

 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej  

z dnia 6 września 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 902) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji 

publicznej w następującym zakresie*: 

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

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

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

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

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

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

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

Proszę o przekazanie informacji w następujący sposób**: 

 

□ przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres ………………….……..…………….……………… 

□ przesłanie informacji pocztą tradycyjną pod adres ……………………………….……..………………… 

□ odbiór osobiście przez wnioskodawcę ……………………………………………………………………… 

□ inna forma …………………………………………………………………………………….……………...… 

 

Proszę o przekazanie informacji w następującej formie: 

 

□ kserokopii 

□ skanu dokumentów 

□ na płycie CD lub DVD 

□ odpowiedzi pisemnej  

□ inne ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

  
Miejscowość, data podpis wnioskodawcy 

………………………..…………. ………..……………………….. 

Uwagi: 

* wypełnienie pola jest obowiązkowe 

** należy zaznaczyć co najmniej jeden punkt stawiając znak w okienku □ 

*** Udostępnienie informacji publicznej jest bezpłatne, jednak z żądaniem udostępnienia informacji w określonej formie 

mogą wiązać się dodatkowe koszty, które ponosi wnioskodawca. Wnioskodawca zostanie o nich powiadomiony w terminie 

14 dni od dnia złożenia wniosku. 
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KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

Zgodnie art. 13 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 95/46/WE (Dz. Urz. UE 

L 119/1 z 4.5.2016 r.), informuję, że: 

1)    Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 

im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie (ZSP-2 Krosno), z siedzibą przy ul. ks. Stanisława 

Szpetnara 9, 38-400 Krosno. Nr telefonu kontaktowego (0-13) 43-223-19, adres poczty 

email: zsp2krosno@gmail.com, adres strony internetowej: www.zsp2krosno.pl. 

2)    W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie 

wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie ul. 

ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub 

adresem poczty elektronicznej email: inspektorgdpr@gmail.com. 

3)    Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji złożonego wniosku  

o udostepnienie informacji publicznej na podstawie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO  

w oparciu o ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. 

4)    Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest dobrowolne i zarazem konieczne. 

W tym przypadku konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości 

realizacji czynności związanych z realizacją wniosku o udostepnienie informacji publicznej. 

5)    Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia 

celu przetwarzania oraz przez okres  archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych 

określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie tj. przez okres 10 lat 

(kategoria B), licząc od końca roku, w którym zakończyła się sprawa w której dane osobowe 

zostały zgromadzone. Ponadto okres przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na 

sytuację dochodzenia roszczeń. 

6) Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być 

podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym umowy powierzenia. 

7)    Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

8)    Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia 

i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania,  z zastrzeżeniem, że niektóre z tych praw podlegają ograniczeniu  

z uwagi na fakt, iż podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 c RODO, ale 

również z uwagi na treści art. 11 RODO. 

9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 
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