
                                                                                         Załącznik nr 18 
                                                                                                                                            Do Polityki Ochrony Danych w Centrum 

                                                                                                                      Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Radomiu  

 

                                                    Wniosek o Udostępnienie Informacji Publicznej  

 
Wnioskodawca  

-------------------------------------------------------------- 
--------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------- 

Imię i nazwisko,/nazwa firmy / telefon, adres e:mail, 

 

 
Na podstawie art. 2 ust1 i art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej ( tj. Dz. U. z 2018, poz. 1330 z późniejszymi zmianami ) proszę o udostępnienie informacji  

w następującym zakresie. 

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

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

 
Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust.1 powołanej ustawy wnoszę o udostępnienie mi informacji  

w następujący sposób*; 

Sposób  i forma udostępnienia informacji; 

 
Dostęp do przeglądania informacji  w szkole   
Pliki komputerowe   
Kserokopia   

 

Rodzaj nośnika  

CD  Pendrive DVD 

 
Przesłanie informacji w formie ; 

⃞-  wydruku pocztą na  wskazany adres 
⃞-  przesłanie informacji pocztą elektroniczną 
⃞-  inny sposób  

 
…………………………………                                                                          …………………………………… 
              Radom, dnia      
 
                                                                                                                                                           Podpis wnioskodawcy  
        Klauzula informacyjna  
 
          Zgodnie z art. 13 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 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119/38 z dnia 4 maja 2016 r. ), dalej zwane jako RODO 

informujemy, że: 

11..  AAddmmiinniissttrraattoorreemm  PPaannii//PPaannaa  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  jjeesstt  DDyyrreekkttoorr  CCeennttrruumm  KKsszzttaałłcceenniiaa  ZZaawwooddoowweeggoo  ii  UUssttaawwiicczznneeggoo    

ww  RRaaddoommiiuu,,  uull..  KKeelllleess--KKrraauuzzaa  33  2266--660000  RRaaddoomm  tteell..4488//33662211333311  ee--mmaaiill  sseekkrreettaarriiaatt@@cckkzziiuu..rraaddoomm..ppll  

22..  JJeeżżeellii  mmaa  PPaann//ii  ppyyttaanniiaa  ddoottyycczząąccee  ssppoossoobbuu  pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa  mmoożżeemmyy  kkoonnttaakkttoowwaaćć  ssiięę  zz  IInnssppeekkttoorreemm  OOcchhrroonnyy  DDaannyycchh  zzaa  

ppoommooccąą  ee--mmaaiill::iioodd@@cckkzziiuu..rraaddoomm..ppll  

33..  PPaannii//PPaannaa  ddaannee  oossoobboowwee  ssąą  pprrzzeettwwaarrzzaannee  ww  cceelluu  rroozzppaattrrzzeenniiaa  wwnniioosskkuu  oo  uuddoosstteeppnniieenniiee  iinnffoorrmmaaccjjii  ppuubblliicczznneejj,,  zzłłoożżoonneejj  

pprrzzeezz  wwnniioosskkooddaawwccęę  nnaa  ppooddssttaawwiiee  uussttaawwyy  zz  ddnniiaa  66  wwrrzzeeśśnniiaa  22000011  rr..  oo  ddoossttęęppiiee  ddoo  iinnffoorrmmaaccjjii  ppuubblliicczznneejj  zzggooddnniiee  zz  aarrtt..  66  

uusstt  11  lliitt  cc  ––  RRooddoo..    

44..  PPooddaanniiee  pprrzzeezz  PPaannaa//ąą  ddaannyycchh  nniiee  jjeesstt  oobboowwiiąązzkkiieemm,,  jjeeddnnaakk  iicchh  nniieeppooddaanniiee  mmoożżee  uunniieemmoożżlliiwwiićć  rroozzppaattrrzzeenniiee  wwnniioosskkuu  oo  

uuddoosstteeppnniieenniiee  iinnffoorrmmaaccjjii  ppuubblliicczznneejj      

55..  AAddmmiinniissttrraattoorr  nniiee  zzaammiieerrzzaa  pprrzzeekkaazzyywwaaćć  PPaannii//PPaannaa  ddaannyycchh  ddoo  ppaańńssttwwaa  ttrrzzeecciieeggoo  aannii  ddoo  oorrggaanniizzaaccjjii  mmiięęddzzyynnaarrooddoowwyycchh..  

66..  PPooddaannee  ddaannee  oossoobboowwee  bbęęddąą  pprrzzeecchhoowwyywwaannee  pprrzzeezz  ookkrreess  55  llaatt  oodd  ddnniiaa  zzłłoożżeenniiaa  wwnniioosskkuu    

77..  PPoossiiaaddaa  PPaannii//PPaann  pprraawwoo  ddoossttęęppuu  ddoo  sswwooiicchh  ddaannyycchh  oossoobboowwyycchh  oorraazz  mmoożżlliiwwoośśćć  iicchh  sspprroossttoowwaanniiaa,,  uussuunniięęcciiaa  lluubb  

ooggrraanniicczzeenniiaa  pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa  oorraazz  pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sspprrzzeecciiwwuu  wwoobbeecc  pprrzzeettwwaarrzzaanniiaa..  

8. PPoossiiaaddaa  PPaannii//PPaann  pprraawwoo  ddoo  wwnniieessiieenniiaa  sskkaarrggii  ddoo  OOrrggaannuu  NNaaddzzoorrcczzeeggoo,,  kkttóórryymm  jjeesstt  PPrreezzeess  UUrrzzęędduu  OOcchhrroonnyy  DDaannyycchh  

OOssoobboowwyycchh.. 


