Zał. nr 1 do Procedury postępowania w przypadku udostępniania danych

Imię i nazwisko:
Adres:
Numer telefonu:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w następującym zakresie:

SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI
 dostęp do przeglądania
 przesłanie na adres
informacji w …………………….
wnioskodawcy

 odbiór osobiście
przez wnioskodawcę

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI
☐ przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres:
☐ przesłanie informacji na nośniku CD/DVD
☐ przesłanie informacji pocztą tradycyjną (ulica, numer budynku i lokalu, kod pocztowy,
poczta):

.....................................................
(miejscowość, data)

........................................................
(podpis wnioskodawcy)

Wniosek (w oryginale) proszę przesłać do Szkoły Podstawowej nr 3 w Pruszkowie pocztą na adres 05800 Pruszków, ul. Wojska Polskiego 34 lub (skan) na adres poczty elektronicznej:
sp3@miasto.pruszkow.pl
Administrator zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art.
15 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze
zm.).

Dane osobowe i teleadresowe nie są konieczne do skutecznego złożenia wniosku. Jednak dzięki nim
możemy skontaktować się z wnioskodawcą w razie takiej konieczności, np. w sprawie sprecyzowania
wniosku, określenia terminu czy wydania decyzji.

Skrócona informacja RODO dla wnioskodawcy
1. Dane osobowe wnioskodawcy będą przetwarzane przez Szkołę Podstawową nr 3
w Pruszkowie reprezentowaną przez Dyrektora z siedzibą: 05-800 Pruszków, ul. Wojska
Polskiego 34; tel. 22 7280883; kontakt z Administratorem danych: sp3@miasto.pruszkow.pl
kontakt z Inspektorem ochrony danych: iodo1.cuw@miasto.pruszkow.pl
2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody wnioskodawcy wyrażonej poprzez
złożenie Wniosku w siedzibie Administratora.
3. Wyrażona zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie i bez podawania przyczyny,
lecz bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przed cofnięciem Wnioskodawca ma
prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
oraz przeniesienia.
Pełna informacja o ochronie danych osobowych na podstawie RODO, w tym o wszystkich
przysługujących wnioskodawcy prawach oraz sposobie ich realizacji znajduje się w siedzibie
Administratora oraz/lub na stronie internetowej Administratora http://www.gmzs.pl.pl/.

………………………………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

