
 
DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i Imię / Jednostka: ......................................................................................................................................................... 

Adres: ............................................................................................................................................................................................ 

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.  
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2176) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 
 

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

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

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

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

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

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

 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:* 

Sposób udostępnienia Forma udostępnienia 

□ dostęp do przeglądania informacji  
    w urzędzie 

Przeglądanie w budynku Starostwa Powiatowego w Kłobucku 

Rynek im. Jana Pawła II 13 

42-100 Kłobuck 

□ kserokopia □ przesłanie informacji pocztą pod adres***  

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

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

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

□ odbiór osobiście przez wnioskodawcę 

□ pliki komputerowe udostępniane na 
nośniku optycznym 

□ przesłanie informacji pocztą pod adres***  

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

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

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

□ odbiór osobiście przez wnioskodawcę 

□ pliki komputerowe udostępniane drogą 
elektroniczną 

□ przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres** 
.................................................................................... 
 

 
Uwagi:                                                                                                                                                           
*  proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem 
**      pliki komputerowe o rozmiarze do 20 MB                                                                                                 
***  wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej 
 

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

 

Urząd zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej. 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 

Zgodnie z art.13 ust 1 i ust 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych) zwanego dalej RODO informuję, że: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Kłobucku  
z siedzibą przy Rynku im. Jana Pawła II 13, 42-100 Kłobuck jest: Starosta Kłobucki. 

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy pod adresem e-mail: iod@powiatklobucki.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na 
administratorze (art.6 ust 1 lit c RODO) wynikającego z następujących przepisów: 

a. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, 

b. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 roku w sprawie instrukcji kancelaryjnej,  
jednolitych  rzeczowych  wykazów  akt  oraz  instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów 
zakładowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres co najmniej 5 lat (licząc od następnego roku po 
złożeniu wniosku). 

6. Posiada Pani/Pan prawo do: 

a. dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania lub uzupełnienia, 

b. ograniczenia przetwarzania danych, 

c. wniesienia skargi o naruszenie zasad ochrony danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych niezbędnych do realizacji złożonego wniosku wynika z ustawy  
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej oraz orzecznictwa sądów administracyjnych  
i jest obligatoryjne. W pozostałym zakresie ich przekazanie ma charakter dobrowolny. W przypadku 
postępowania zmierzającego do wydania decyzji administracyjnej może Pani/Pan zostać poinformowana/y  
o konieczności uzupełnienia danych. 

 

 


