
 
 
DANE WNIOSKODAWCY (opcjonalnie): 
Nazwisko i Imię/Jednostka: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adres/siedziba: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

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

 
 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (Dz. U. Nr 112, 
poz. 1198 z późniejszymi zmianami) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 
 
................................................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

 
SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: 

 dostęp do przeglądania informacji  Bibliotece  

 kserokopia 

 pliki komputerowe 

 inne ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI: 
Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres .............................................................................................. 

Przesłanie informacji pocztą pod adres .................................................................................................................... 

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

 Odbiór osobisty przez wnioskodawcę. 

 
Miejska Biblioteka Publiczna w Chorzowie zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych 
zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 
 
 
………………………………………………… 
Miejscowość, data  i podpis wnioskodawcy 

 
 
 

 

 

 

 

 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1) – dalej 
RODO − informujemy, że:  

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna 
w Chorzowie, adres siedziby: ul. Sobieskiego 8, 41-500 Chorzów, kontakt mailowy 
pod adresem: dyrekcja@biblioteka.chorzow.pl 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych możliwy jest pod wyżej 
wymienionym adresem lub adresem e-mail: iod@biblioteka.chorzow.pl  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w następującym celu:  

a) realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO) w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi, w związku  
z wniesieniem wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie 
Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;  

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

5. Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z JRWA obowiązującą  
w MBP w Chorzowie przez 10 lat, licząc od kolejnego roku po udzieleniu odpowiedzi.  

6. Posiadają państwo prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

7. Realizacja uprawnień, o których mowa powyżej może odbywać się poprzez pisemne 
wskazanie swoich żądań przesłane lub w inny sposób przekazane administratorowi.  

8. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych na przetwarzanie ich danych przez administratora. 

9. Decyzje dotyczące Państwa danych osobowych nie będą podejmowanie w sposób 
zautomatyzowany, w tym nie zostanie zastosowane wobec nich profilowanie. 

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak 
niepodanie jakichkolwiek danych kontaktowych uniemożliwi udzielenie odpowiedzi na 
Państwa zapytanie.   
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