Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie
wniosków o udzielenie informacji publicznej
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 przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy iż:

1.Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Centrum Kształcenia Zawodowego
i Ustawicznego w Radomiu ul. Kelles-Krauza 3 email: sekretariat@ckziu.radom.pl.
2.Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych z którym możemy się kontaktować za pomocą
e maila: iod@ckziu.radom.pl.
3.Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.
Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust 1 lit c RODO w oparciu o postawę prawną
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
4.Pani/a dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom do tego uprawnionym na podstawie
odrębnych przepisów prawa.
5.Pani/a dane osobowe będą przechowywane zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt tj. 5 lat.
6.Ma Pan/i prawo do: sprostowania swoich danych, prawo dostępu do swoich danych i otrzymania kopii,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do usunięcia swoich danych, prawo do sprzeciwu,
prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
Warszawa 00-193 ul. Stawki 2.
7.Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie może uniemożliwić rozpatrzenie
wniosku o udostępnienie informacji publicznej.
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

