
WNIOSKODAWCA: 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail)  

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii  

w Opolu 

ul. Wrocławska 170 

45-836 Opole 
 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

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

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

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

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

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji 

w następujący sposób*: 

 

 przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres 

 Przesła  przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres 

              inny sp  inny sposób:  …………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

                 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez 

Powiatowego Lekarza Weterynarii  z siedzibą w Opolu, ul. Wrocławska 170 w związku z 

postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej** 

 

 

 

 

 

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

miejscowość i data      podpis wnioskodawcy 

 
 

Uwagi:  

* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem 

** proszę zakreślić pole krzyżykiem (dot. art. 6 ust. 1 lit. a 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). W przypadku niewyrażenia zgody 

Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opolu nie ma możliwości rozpatrzenia wniosku.          

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje 

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być 

udostępniona w tym terminie, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku  

o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia 

wniosku.  

 

 



Klauzula informacyjna 

  

 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) (Dz. Urz. UE L 119) informujemy, iż: 

Administrator 

- Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Lekarz Weterynarii w Opolu, z siedzibą 

przy ul. Wrocławskiej 170, 45-836 Opole  

- Kontakt: tel. 077/453-98-24, adres e-mail: piw.opole@wiw.opole.pl; adres skrytki ePUAP: /7542558073 

Inspektor Ochrony Danych 

Z inspektorem ochrony danych można kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, za pośrednictwem adresu 

e- mail: rodo@apawlowicz.pl 

 

Cel przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji 

publicznej. 

 

Podstawy prawne przetwarzania 

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176) w zw. 

z art. 6 ust. 1 lit. C RODO 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, niż uprawnionym na podstawie przepisu prawa. 

 

Okres przechowywania danych 

Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z Rozporządzenia 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. 

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

- Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, 

a także przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania 

- Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

 

Informacje o wymogu podania danych 

 Podanie Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Opolu danych osobowych umożliwiających Pani/Pana 

identyfikację jest dobrowolne, jednakże może być warunkiem rozpatrzenia Państwa wniosku. 

 

Inne informacje 

 Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora danych do państw trzecich. 


