
załącznik do  

Zarządzenia 0050/959/2022 Burmistrza Miasta Świebodzice 

 z dnia 20 stycznia 2022 r. 
w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do 
ponownego wykorzystywania, w tym otwartych danych w Urzędzie 

Miejskim w Świebodzicach 
 

……….…………………….., ..………………. 

                                                                                         Miejscowość                       data 

 

 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji. 

 

Dane Wnioskodawcy/Pełnomocnika 

Imię ................................................. nazwisko ..............................................................................  

Nazwa instytucji/firmy .................................................................................................................  

Adres ............................................................................................................................................  

Adres e-mail .................................................................. telefon ...................................................  

Wniosek wniesiony w formie : 

 

          papierowej 

 

          elektronicznej 

Urząd Miejski w Świebodzicach 

ul. Rynek 1 

58-160 Świebodzice 

 

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystaniu informacji 

sektora publicznego z dnia 11 sierpnia 2021 r. wskazuję: 

1. informację sektora publicznego do ponownego wykorzystania:  

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

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

2. warunki ponownego wykorzystania oraz źródło udostępnienia lub przekazania: 

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

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

3. cel ponownego wykorzystania:  

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

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

4. rodzaj działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie 

wykorzystywane: 

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

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



załącznik do  

Zarządzenia 0050/959/2022 Burmistrza Miasta Świebodzice 

 z dnia 20 stycznia 2022 r. 
w sprawie trybu udostępniania informacji sektora publicznego do 
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5. forma przygotowania informacji:  

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

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

6. format danych dla informacji w postaci elektronicznej (w przypadku niewskazania formatu 

informacja zostanie przekazana w formacie źródłowym): 

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

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

7. sposób przekazania informacji: 

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

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

8. sposób i okres dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie 

teleinformatycznym 

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

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

 

Podpis wnioskodawcy 

 

. ....................................  
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KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH NA PODSTAWIE OBOWIĄZKU PRAWNEGO 

 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuje się, że: 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Świebodzice, ul. Rynek 1, 

58-160 Świebodzice.  

2. Z administratorem – Burmistrzem Miasta można się skontaktować: - listownie na adres: Rynek 

1, 58-160 Świebodzice - na adres e-mail: swiebodzice@swiebodzice.pl - telefonicznie:  

tel. 74-666-9517 lub 746669518.  

3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować 

poprzez e-mail iod@swiebodzice.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.  

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych 

i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 1641). 

5. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prowadzenia postępowania o udostępnienie informacji 

sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w związku ze złożonym przez Panią/Pana 

wnioskiem. 

 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy zgodne z kategoriami 

archiwalnymi, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji  

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).  

7. Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów 

prawa. 

 8. Pani/Pan posiada prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub 

ograniczenia przetwarzania.  

9. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 

gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 

 

 

 

 


