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DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i Imię / Nazwa: ……………… 

Adres: …………………………………… 

Nr telefonu: …………………………….. 

Adres 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. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji 

w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI*: 

 Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres**:  

 Przesłanie informacji pocztą pod adres**: 

 Udostępnienie dokumentów do wglądu w siedzibie Uniwersytetu 

 Odbiór osobiście przez wnioskodawcę 

 Inny sposób: ………………………………………………………………………….. 

 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie z siedzibą w Lublinie, ul. Akademicka 13 w związku z 

postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej*** 

 

 

……………………………………….     …………………………………. 

Miejscowość, data       Podpis wnioskodawcy 

 

Uwagi: 

* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem 

** wypełnić jeżeli adres jest inny, niż podany wcześniej 
*** proszę zakreślić pole krzyżykiem (dot. art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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 (RODO). W przypadku niewyrażenia zgody 

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie nie ma możliwości rozpatrzenia wniosku.          
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Klauzula informacyjna dla osób składających wnioski o udostępnienie informacji publicznej 

 

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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ul. 

Akademicka 13, 20-950 Lublin reprezentowany przez Jego Magnificencję Rektora Prof. dr hab. 

Krzysztofa Kowalczyka 

 

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie: 

anna.buchlinska@up.lublin.pl. Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin, nr tel.:  

81-445-60-12. 

3. Państwa  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  złożonego  wniosku       o 

udostepnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o 

dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2001 nr 112 poz. 1198 ze zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, wynikającego 

z w/w ustawy (realizacji zadań dotyczących dostępu do informacji publicznej. 

4. Państwa dane osobowe mogą być udostępnione wyłącznie organom lub podmiotom 

upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów lub podmiotom przetwarzającym dane w 

imieniu administratora danych. 

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

6. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, zgodnie z 

obwiązującymi przepisami. 

7. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych (dane kontaktowe dostępne na stronie: www.uodo.gov.pl), jeśli Państwa 

zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 

8. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów 

określonych w pkt. 3, a po tym czasie do celów archiwizacji przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

9. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 

decyzji oraz profilowaniu. 
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