
Miejscowość ..  ........................................................ 

Data ....................................................................... 

Dane wnioskodawcy/pełnomocnika 

Imię i nazwisko  …………………………………………. 

Nazwa instytucji/firmy  

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

WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI SEKTORA PUBLICZNEGO  

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 

(należy wypełnić tylko w przypadku gdy informacja była wcześniej udostępniona 

lub przekazana): 

 

3. cel ponownego wykorzystania: 

☐komercyjny 

☐niekomercyjny 

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

wykorzystywane: 

 

 

  



5. sposób przekazania informacji ∗: 

� przesłanie informacji pocztą elektroniczną lub przez elektroniczną skrzynkę podawczą 
na  adres ………………………………………………………………………………………  

� odbiór osobisty ∗∗………………………………………………  
� przesłanie informacji w formie papierowej na adres………………………………………. 

6. forma przygotowania 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)………………………………………………………….  

7. format danych dla informacji w postaci elektronicznej (w przypadku niewskazania 

formatu informacja zostanie przekazana w formacie źródłowym): 
 .................................................................................................................................................  

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

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

systemie teleinformatycznym   
 ................................................................................................................................................. 

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

Podpis wnioskodawcy 

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

Uwagi:  

∗   proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem  
∗∗ proszę podać numer telefonu umożliwiający skontaktowanie się w celu poinformowania o możliwości 

odbioru odpowiedzi  
  



Klauzula informacyjna. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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) (Dz. Urz. UE L 119 z 
04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:  
 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

z siedzibą przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim; 
 administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować 

poprzez adres poczty elektronicznej: iod@umminskmaz.pl lub pisemnie na adres 
siedziby administratora z dopiskiem IOD ; 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO 
w celu realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w 
związku z przepisami ustawy  z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym 
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2021r., poz. 1641) 

 Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym na 
podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych; 

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji wniosku oraz 
w celach archiwalnych przez okres wynikający z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2020 r. poz. 164 z późn. zm.) 
oraz aktów wykonawczych do tej ustawy; 

 obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana 
dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy z dnia 11 
sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora 
publicznego; 

 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane 
w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana 

dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 RODO;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 
przepisy RODO; 

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych 

osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych 

osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych 
jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
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