WNIOSEK
o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Nazwa podmiotu zobowiązanego1):

I. Informacje o wnioskodawcy
I.A. Wnioskodawca
Imię i nazwisko/nazwa:

I.B. Pełnomocnik
Imię i nazwisko/nazwa:

Adres do korespondencji, a w przypadku
elektroniczną adres poczty elektronicznej:

doręczenia

drogą

Adres do korespondencji, a w przypadku
elektroniczną adres poczty elektronicznej:

doręczenia

drogą

II. Zakres ponownego wykorzystania udostępnianej informacji sektora publicznego
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 marca 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wnoszę o:
II.A. udostępnienie informacji sektora
publicznego,
która
będzie
ponownie
wykorzystywana

II.B. wykorzystanie informacji sektora
publicznego już udostępnionej lub przekazanej

Zakres informacji sektora publicznego, której dotyczy wniosek:

Zakres informacji sektora publicznego, której dotyczy wniosek:

Warunki na jakich informacje mają być
udostępnienia lub przekazania informacji:

ponownie

wykorzystywane

oraz

źródło

III. Cel ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
cel komercyjny

cel niekomercyjny

określenie rodzaju działalności w której informacje będą ponownie
wykorzystane (wskazanie dóbr, produktów lub usług):

określenie rodzaju działalności w której informacje będą ponownie
wykorzystane (wskazanie dóbr, produktów lub usług):

IV. Okres przez który informacja będzie ponownie wykorzystywana
w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym

V. Sposób i forma przekazania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystania
V. A. Sposób przekazania informacji:

odbiór osobisty,

przesłać pocztą,

przesłać środkami komunikacji elektronicznej

V.B. Sposób przygotowania informacji (nie dotyczy komunikacji elektronicznej):
kopia na papierze,

płyta DVD,

V.C. Forma przekazania informacji:

płyta CD,

tekst,

obraz/grafika,

inny nośnik:
dźwięk (nie dotyczy wydruku),

audiowizualna (nie dotyczy wydruku)

V.D. Format danych dla informacji w postaci elektronicznej (w przypadku
niewskazania formatu informacja zostanie przekazana w formacie źródłowym)2):

Miejscowość i data sporządzenia wniosku

Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

1)

Nazwa podmiotu zobowiązanego – podmiot, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o
ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352);
2)

Format danych dla informacji w postaci elektronicznej (w przypadku niewskazania formatu
informacja zostanie przekazana w formacie źródłowym) – format zgodny z wymogami określonymi w
przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności
podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO z dnia
27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Uniwersytet Rzeszowski z siedzibą w
Rzeszowie, al. Rejtana 16c, 35-959 Rzeszów, tel. 178721000, e-mail:
promocja@ur.edu.pl
2. Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możliwy jest kontakt
w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z
dopiskiem: "Inspektor ochrony danych" bądź e-mailowy: iod@ur.edu.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o dostęp do
informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie
do informacji publicznej oraz do wykonania zadania realizowanego w interesie
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej
administratorowi (art. 6 ust 1 lit. c, e RODO).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji
wniosku oraz przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14
lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
oraz ich sprostowania. Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym
przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do
wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne
nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
6. Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi na realizowane przez Administratora
przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (Stawki 2, 00-193 Warszawa,
uodo.gov.pl).
7. Podanie przez Panią/a danych osobowych jest dobrowolne i poza danymi do kontaktu,
niezbędnymi do udzielenia odpowiedzi w trybie dostępu do informacji publicznej, nie
jest wymagane. Brak wskazania danych kontaktowych (adres, telefon lub e-mail), na
które ma zostać udzielona informacja publiczna, uniemożliwi jej przekazanie.

