DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i imię/Nazwa*: ……………………………………………………………………
Adres korespondencyjny*: …………………………………………………………………..
Nr telefonu*: ………………………………………………..
Adres e-mail*: ………………………………………………

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1764 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:**
Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na wskazany adres e-mail.
Przesłanie informacji w formie wydruku/kserokopii pocztą tradycyjną na adres
korespondencyjny wskazany powyżej lub adres*** ....................................................................
.......................................................................................................................................................
Odbiór informacji osobiście przez Wnioskodawcę w formie:
wydruku/kserokopii

płyty CD

* proszę podać wybrane dane w zależności od wyboru drogi udostępnienia danych
** proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
*** proszę wypełnić jeśli adres doręczenia informacji ma być inny niż wskazany we wniosku

Uniwersytet Medyczny w Lublinie zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji
udostępnionych, zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej, jeżeli będzie
musiał ponieść koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub
koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

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

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

miejscowość, data

podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), informujemy:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1,
20-059 Lublin, z którym kontakt możliwy jest pod adresem e-mail: biuro.rektora@umlub.pl
Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6
września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej w powiązaniu z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w celu prowadzenia
postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania, a w przypadkach
przewidzianych przepisami prawa – prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia
danych.
Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane będą przetwarzane w okresie prowadzenia postępowania o
udostępnienie informacji publicznej, a następnie archiwizowane w okresach i sposób zgodny z regulacjami
obowiązującymi w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Mogą być również przetwarzane w celu i okresie
niezbędnym do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń, zgodnie z przepisami prawa powszechnego.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza unormowania RODO,
ma Pani/Pan również prawo dochodzenia swoich praw w drodze postępowania sądowego.
Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich lub organizacji
międzynarodowych ani żadnym innym zewnętrznym odbiorcom danych, za wyjątkiem uprawnionych na mocy
przepisów prawa powszechnego, w tym współpracujących z Uniwersytetem na mocy zawartych umów, np. w
zakresie obsługi IT. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe nie będą podejmowanie decyzje w sposób
zautomatyzowany, nie będą one profilowane.
W przypadku jakichkolwiek uwag lub wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych w związku
z prowadzeniem postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej może Pani/Pan skontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: daneosobowe@umlub.pl

