
* Właściwe proszę zaznaczyć krzyżykiem

** Proszę wpisać

Starostwo Powiatowe w Mielcu
ul. Wyspiańskiego 6 • 39-300 Mielec 

Wnioskodawca 

adres 

zamieszkania 

adres do 
korespondencji 

nr telefonu 

e-mail

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

(ulica, nr, kod pocztowy, miasto) 

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji, firmy, jednostki) 

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:**

dostęp do przeglądania informacji na miejscu w urzędzie

przesłanie informacji na podany adres e-mail

przesłanie informacji na podaną skrzynkę ePUAP

przesłanie skanu na podaną skrzynkę ePUAP

kserokopia - odbiór osobisty

kserokopia - wysyłka pocztą na adres** - 

Miejscowość, data Podpis Wnioskodawcy 

WNIOSEK
O UDOSTEPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Na podstawie art. 2, ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 wrzesnia 2001r. (t.j. Dz.U. Nr 2020r. , poz. 2176) 
zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

adres EPUAP

przesłanie skanu na podany adre e-mail

plik(i) na płycie - odbiór osobisty

plik(i) na płycie - wysyłka pocztą na adres** - 

inny (jaki?)** - 

Centrala (017) 78 00 400/500
Fax (017) 78 00 530

e-mail: starostwo@powiat-mielecki.pl
Adres skrytki epuap: /4rb2gaa99s/SkrytkaESP



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych osób wnioskujących o 
udostępnienie informacji publicznej

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Mielcu w procesie 
udostępniania informacji publicznej

Realizując obowiązek wynikający  z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 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) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) - 
dalej: r.o.d.o., informuję, że

1)Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Starosta Powiatu Mieleckiego                z 
siedzibą w Mielcu przy ul. Wyspiańskiego 6, zwany dalej Administratorem;  Administrator prowadzi 
operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,

2)Inspektor Ochrony Danych Osobowych -  e-mail: iodo@powiat-mielecki.pl,  tel. 017 78 00 487     

3)Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu prowadzenia postępowania                         o 
udostępnienie informacji publicznej w związku ze złożonym przez Panią/Pana wnioskiem i mogą być 
udostępnione:
· podmiotom uprawnionym  do uzyskania danych na podstawie przepisów prawa,
· podmiotom, które przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z 
Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

4)podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będzie art. 6 ust. 1  lit. C Ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze), w związku z art. 2.1. Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o 
dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

5)posiada Pani/Pan prawo do:
· żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (zgodnie  z art. 15 RODO);
· sprostowania swoich danych (zgodnie z art. 16 RODO);
· ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w przypadkach zawartych   w art. 18 RODO);
· przenoszenia danych (w sytuacji określonej w art. 20 RODO)
· wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO jeśli przetwarzanie danych 
osobowych oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. e lub f  - RODO);
· wniesienia skargi do organu nadzorczego ( Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 
00-193 Warszawa Tel. 22 8607086);
· cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (jeśli przetwarzanie odbywa się na takiej 
podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

6)podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub umownym w 
zależności od zadania, dla którego dane osobowe zostały zebrane;

7)Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu, 8)Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat po tym czasie 
zostanie przeprowadzona ekspertyza archiwalna w wyniku której zapadnie decyzja o zniszczeniu/
usunięciu Państwa danych lub o wieczystym przechowywaniu.
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