
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI 
PUBLICZNEJ 
 

DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i Imię / Jednostka: 

 

Adres: 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 

r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w 

następującym zakresie: 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI 

(Proszę zaznaczyć właściwą pozycję z listy poniżej) 

 dostęp do przeglądania informacji w urzędzie 

 kserokopia 

 pliki komputerowe 

RODZAJ NOŚNIKA 

(Proszę zaznaczyć właściwą pozycję z listy poniżej) 

 płyta CD 

 płyta DVD 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI 

(Proszę zaznaczyć właściwą pozycję z listy poniżej i uzupełnić wymagane dane) 

 



 Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: 

 

 Przesłanie informacji pocztą pod adres (Proszę uzupełnić jeśli adres jest inny niż adres 

podany w części „Dane wnioskodawcy”): 

 

 Odbiór osobiście przez wnioskodawcę. 

 

Poniżej miejsce na podpis, datę i miejscowość 

Centrum Obsługi Administracji Rządowej zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od 

informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

 



Klauzula informacyjna do wniosku o udzielenie informacji publicznej 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 

danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanego dalej RODO, COAR informuje, 

że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Obsługi Administracji 

Rządowej z siedzibą w Warszawie, 02-903, ul. Powsińska 69/71, e-mail: 

sekretariat@centrum.gov.pl. 

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się z 

Administratorem danych ul. Powsińska 69/71,02-903 Warszawa; e-mail: 

iod@centrum.gov.pl lub sekretariat@centrum.gov.pl. 

3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych zawartych we wniosku w postaci danych 

identyfikacyjnych, jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie rozpatrzenia wniosku o 

udostępnianie informacji publicznej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 

dostępie do informacji publicznej. 

4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy COAR 

posiadający dostęp do danych w związku z wykonywaniem swoich obowiązków oraz 

podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu 

przetwarzania oraz zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi archiwizacji. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:  

a. dostępu do treści swoich danych  

b. ich sprostowania  

c. ograniczenia przetwarzania,  

7. Usunięcia danych, gdy: dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały 

zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem (żądanie usunięcia danych 

nie będzie możliwe w przypadku, gdy Pani/Pana dane, będą przetwarzane w związku 

z obowiązkiem prawnym nałożonym na Administratora) 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, iż 

przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a 

konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Administratora 

będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej 

złożonego przez wnioskodawcę. 

10. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. 

mailto:sekretariat@centrum.gov.pl
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11. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego  

lub organizacji międzynarodowej. 
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