…………………………. , dn. ………………. r.
Dane wnioskodawcy
……………………………………………..
………………………………………………
…………………………………………………..
(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres, telefon,

Poczta Polska S.A.

adres e-mail)

ul. Rodziny Hiszpańskich 8
00-940 Warszawa
„BKZB”

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie art. 61 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764) proszę
o udostępnienie informacji publicznych w następującym zakresie :
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………….
Jednocześnie , na podstawie art. 14 ust.1 powołanej ustawy wnoszę o udostępnienie mi
powyższych informacji w następujący sposób * :

□ dostęp do przeglądania informacji w siedzibie Poczty Polskiej S.A.,
□ przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e- mailowy,
□ wysyłka w formie wydruku pocztą tradycyjną na podany powyżej adres,
□ wysyłka w formie zapisu CD/DVD pocztą tradycyjną na podany powyżej adres,
□ odbiór osobisty przez wnioskodawcę,
□ inny sposób:
.......................................................................................................................................................................................................

…………………………………………………………

miejscowość, data

……………………………………………………….

podpis wnioskodawcy

Uwagi: * proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją wniosku w trybie ustawy z dnia 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) jest Poczta Polska Spółka Akcyjna z siedzibą
w Warszawie, przy ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa.
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta Polska S.A. ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940
Warszawa, adres e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.

3. Dane osobowe są przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udzielenie informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (DZ. Urz. UE L 119 z 4.05.2016).
4. Dane osobowe mogą być przekazane do państwa trzeciego w związku z korzystaniem przez administratora z rozwiązań
chmurowych, na podstawie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską. Osobie, której dane
dotyczą przysługuje prawo do uzyskania kopii tych danych – w przypadku przetwarzania danych osobowych z wykorzystaniem
takiego rozwiązania.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, począwszy od roku następującego po roku, w którym zakończyło się
postępowanie zainicjowanie wnioskiem, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (Dz.U 1983 Nr 38 poz. 173 z późn zm.);
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo żądania dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Podanie danych osobowych, w tym aktualnego adresu do doręczeń jest dobrowolne, ale niezbędne do doręczenia decyzji,
o której mowa w art. 16 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

