Załącznik do Zarządzenia
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich
w Poznaniu
z 25 maja 2018 r.

...................., dn. ........................ r.
Wnioskodawca:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres,
telefon, ew. adres e-mail)

Zarząd Dróg Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań

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. 2016 r., poz. 1764, j.t., ze zm.) wnoszę o udzielenie mi informacji
dotyczącej:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie
mi powyższych informacji w następujący sposób1:
 udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie,
w uzgodnionym terminie,
 przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres,
 przesłanie informacji pocztą na podany powyżej adres,
 inny sposób: ............................................................................................................................

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 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)
wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych, którym jest Dyrektor
Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań;
dane kontaktowe ZDM: nr tel. 61 6477273 (81) w godzinach pracy ZDM, adres email:
zdm@zdm.poznan.pl - moich danych osobowych zawartych w formularzu w celu
określonym w niniejszym wniosku.
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27
kwietnia 2016 r. zostałem poinformowany o tym, iż:
1. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod nr
tel.
885340040 w
godzinach pracy ZDM lub pod adresem email:
dane.osobowe@zdm.poznan.pl
2. Dane osobowe, po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o
jakim była
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i
przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora
przez okres 5 lat po roku, w którym dokonano rozpatrzenia wniosku.
3. Dane osobowe nie będą dalej przekazywane.

4. Mam prawo do:
a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21
Rozporządzenia;
f) przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. do dnia 25 maja 2018 r.
do Generalnego Inspektora Danych Osobowych, a po tej dacie do organu będącego
jego następcą).
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do niezbędne do udzielenia informacji
publicznej.

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

________
1

Należy zakreślić właściwe pole krzyżykiem albo odpowiednio zmodyfikować wzór za pomocą edytora tekstu.

