
DANE WNIOSKODAWCY

Nazwisko i Imię / Jednostka: .....................................................................................................................

Nr PESEL / REGON:..................................................................................................................................

Adres: .........................................................................................................................................................

Nr telefonu: ................................................................................................................................................

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

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

zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*

dostęp do przeglądania informacji
 w urzędzie kserokopia pliki komputerowe

RODZAJ NOŚNIKA: 

……………………………………………………………………………………………………..……

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:

-  Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ......................................................................

-  Przesłanie informacji pocztą pod adres** ........................................................................................

..............................................................................................................................................................

- Odbiór osobiście przez wnioskodawcę 

sp   Wyrażam  zgodę  na  przetwarzanie  moich  danych  osobowych  zawartych  w  niniejszym  formularzu  przez
Powiatowe  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Tucholi,  ul.  Kościuszki  16,  89-500  Tucholi  w  związku
z postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej***

.....................................................                       ........................................................
Miejscowość, data                                  podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
** proszę wypełnić jeśli 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 Powiatowe  Centrum Pomocy
Rodzinie w Tucholi nie ma możliwości rozpatrzenia wniosku.         

PCPR zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie
do informacji publicznej.
PCPR w przypadku, gdy środki techniczne, którymi dysponuje nie umożliwiają na udzielenie informacji
w sposób i w formie wskazanej we wniosku, poinformuje o tym wnioskodawcę oraz wskaże inne sposoby
otrzymania żądanej informacji.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWAŻANIA DANYCH OSOBOWYCH 
W POWIATOWYM CENTRUM POMOCY RODZINIE W TUCHOLI

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia
2016 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)  informujemy, że:

 Administratorem danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Tucholi, z siedzibą 
     ul. Kościuszki 16, 89-500 Tuchola, tel. 052 559 20 18.
 Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: inspektor.rodo@wp.pl
 Pana/Pani  dane  osobowe będą  przetwarzane  zgodnie  z  art.  6,  ust.  1,  lit.  a)  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 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)  do  celów związanych  z  postępowaniem
z zakresu dostępu do informacji publicznej.
 Ma Pan/Pani prawo wglądu do treści swoich danych oraz prawo do żądania ich poprawiania, sprostowania,
usunięcia,  ograniczenia  ich  przetwarzania,  do  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  oraz  do
przenoszenia danych w przypadkach określonych w Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia7 kwietnia 2016 r.
 Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.
Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej wycofaniem.
 Pana/Pani dane osobowe mogą być przekazywane do upoważnionych jednostek administracji publicznej.
 Zebrane  dane  będą  przechowywane  przez  5  lat  zgodnie  z  Ustawą  z  dnia  14  lipca  1983  r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
 Podanie  danych  jest  dobrowolne,  jednak  nie  podanie  danych  osobowych  będzie  skutkować  brakiem
możliwości odpowiedzi na złożony wniosek.
 Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem.
 W  Powiatowym  Centrum  Pomocy  Rodzinie  w  Tucholi  nie  podejmuje  się  decyzji  w  sposób
zautomatyzowany, w tym dane osobowe nie są profilowane.
 Dodatkowe  informacje  na  temat  przetwarzania  danych  osobowych  w  Powiatowym  Centrum  Pomocy
Rodzinie w Tucholi dostępne na stronie internetowej www.pcprtuchola.pl oraz w siedzibie jednostki 


