DANE WNIOSKODAWCY*
Nazwisko i imię/Jednostka: ……………………………………………………………………………...
Adres: …………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu: ………………………………………………………………………………………………
E-mail: …………………………………………………………………………………………………....

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września
2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:**
□ dostęp do przeglądania informacji w ZGiKM GEOPOZ
□ kserokopia
□ forma elektroniczna
□ inna: …………………………….
RODZAJ NOŚNIKA:**
□ CD - ROM
□ inny: ……………………………..
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:**
□ przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres***: …………………………………………………..
□ przesłanie informacji pocztą pod adres:***………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………..
□ odbiór osobiście przez wnioskodawcę
□ inne: ………………………….

…………………………………..
miejscowość, data

……………………………………
podpis wnioskodawcy

Wnioski można składać:
- pocztą, na adres: Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, 61-655 Poznań, ul. Gronowa 20
- osobiście, w Sali Obsługi Klienta
- faksem, pod numer: 061 8230 201
- pocztą elektroniczną, na adres: geopoz@geopoz.poznan.pl
- drogą elektroniczną, na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP)
Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ zastrzega sobie prawo pobrania opłaty w przypadku poniesienia dodatkowych
kosztów związanych ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę
wskazaną we wniosku (art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.).

_____________________________________________________________________________________________________

*
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119,
str. 1) – dalej RODO, informuję, iż:
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6
ust. 1 lit. c RODO), wynikającego z ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. Podanie danych
osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji przysługujących na podstawie przepisów prawa uprawnień. Zatem
w zależności od wskazanego sposobu i formy udostępniania informacji publicznej, należy podać adres pocztowy lub adres
e-mail.
Zgodnie z art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. w przypadkach, gdy zaistnieje
konieczność wydania decyzji administracyjnej, z uwagi na:

1) odmowę udostępnienia informacji publicznej;
2) umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 ustawy o dostępie
do informacji publicznej
podanie danych pozwalających na oznaczenie strony postępowania będzie obowiązkowe.
Administratorem danych jest Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ, z siedzibą przy ul. Gronowej 20, 61-655
w Poznaniu. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować drogą mailową na adres
iod@geopoz.poznan.pl lub pisemnie na adres ul. Gronowa 20, 61-655 Poznań.
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. Udostępnianie danych
osobowych odbywa się wyłącznie uprawnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa.
Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, usunięcia, lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo
do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

**

proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

*** wypełnić, jeśli adres jest inny niż podany wcześniej

