Uniwersytet Morski w Gdyni
81-225 Gdynia, ul. Morska 81-87
http://www.umg.edu.pl

DANE WNIOSKODAWCY
Nazwisko i Imię / Jednostka: ..........................................
Adres: ..............................................................................
Nr telefonu: .....................................................................

WNIOSEK
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.
(Dz. U. 2018, poz. 1330) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:

□ wgląd do dokumentów urzędowych

□ kserokopia
□ wydruk

□ plik w wersji cyfrowej
na powszechnie stosowanym nośniku

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI:
□ Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres e-mail: ....................................................................................
□ Przesłanie listownie informacji pocztą pod adres* ..........................................................................................................
□ Odbiór osobiście przez wnioskodawcę
Oświadczam, że zostałam/em zaznajomiony/a z zasadami ochrony danych osobowych obowiązującymi w Uniwersytecie Morskim w Gdyni oraz aktualnie
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO).
Umożliwiono mi zapoznanie się z informacją dot. zasad przetwarzania danych osobowych.

………………………………………
miejscowość, data

……………………………………….
podpis wnioskodawcy

Uwagi:
* wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej
Uczelnia zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
dla wnioskodawców

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Morski w Gdyni
(ul. Morska 81-87). Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych ( email:
iod@umg.edu.pl).
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e)
Rozporządzenia PE 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 (RODO) oraz na podstawie
art. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku. Przetwarzanie
jest niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy
publicznej.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych
z realizacją wniosku lub rozpatrzenia wniesionej do Uczelni sprawy.
Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane wyłącznie podmiotom uprawnionym
do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przewidziany w aktualnie
obowiązujących przepisach prawa, nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie
będą podlegać profilowaniu.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, jeśli przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych
narusza obowiązujące przepisy prawa.

