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WNIOSKODAWCA:  

Imię i nazwisko/nazwa:…………………………………..  

Adres: …………………….……………………………...  

Telefon*: …………………..……………………………...  

e-mail*:…………………….……………………………...  

 
 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki  
ul. Konstytucji 3 Maja 1  
05-300 Mińsk Mazowiecki  
 
 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie  
do informacji publicznej (Dz. U. z 2022r., poz. 902) zwracam się z prośbą  
o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 
  
……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 
Forma udostępnienia informacji: **  

□ udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie,  
w uzgodnionym terminie  

□ kserokopia  
□ informacja w formie zapisu na***: ○ dysku CD ○ dysku DVD  
□ inna forma: (wymienić jaka) ………………………………………………………………….  
 

Sposób przekazania informacji:  
□ przesłanie informacji pocztą elektroniczną lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą na              

adres ………………………………………………………………………………………  
□ odbiór osobisty  
□ przesłanie informacji w formie papierowej na adres****  
    …………………………………………………………………………………………………  

 
 
 
……………………………      …………………………………  
miejscowość, data         podpis wnioskodawcy  
 
 
UWAGI:  

* podanie jest dobrowolne 
**proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem  
***proszę wybrać jeden z nośników przez zakreślenie właściwego pola krzyżykiem  
****wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej 
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Administratorem danych osobowych podanych w związku z dostępem do informacji publicznej jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki  
z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@umminskmaz.pl. Dane 
osobowe są przetwarzane w celu realizacji wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 902) oraz w celach archiwalnych przez okres wynikający  
z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r, poz. 164 z późn. zm.) oraz 
aktów wykonawczych do tej ustawy. Podanie danych jest dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania oraz - w zakresie wynikającym z treści art. 17, 18 i 21 RODO 

1- usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub 
wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Administrator danych osobowych nie przetwarza danych 
osobowych w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu. Dane osobowe zawarte  
w związku z dostępem do informacji publicznej nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

 

        …………………………………………….. 
         podpis wnioskodawcy 
          

 
1 RODO- Rozporządzenie 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 szczególnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L 119 z 4.05.2016, str. 1). 
 


