……………............................................
Miejscowość i data
1)

Dane wnioskodawcy :
Imię i Nazwisko /nazwa podmiotu
…………………………………………………………………………………………………...
Adres zamieszkania / siedziba
…………………………………………………………………………………………………...
Telefon, fax: …………………………………….. e-mail ….………………………………….

Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna
ul. Szkolna 5
40-006 Katowice
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ2)
1.Proszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej: 3)

2.Sposób udostępnienia informacji publicznej 4)
□
□
□
□ udostępnienie
skan
kserokopia
wydruk
dokumentu do
wglądu w siedzibie
Szkoły
3. Rodzaj nośnika: 4)
□ płyta CD

□ inny:

□ inny :

4. Forma przekazania informacji: 5)
□ przesłanie informacji pocztą na adres korespondencyjny6):
………………………………………..………………………………………………...………..
□ przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres
………...………………………………………………...……………………………………….
□ odbiór osobisty przez wnioskodawcę (w celu ustalenia terminu proszę o kontakt poprzez
………………………………………………………………………………………….………)
□ inna:
……………………………………………………………………………………………….…

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1)

Należy podać dane niezbędne do realizacji wniosku, w pozostałym zakresie ich podanie ma charakter dobrowolny. Podanie
danych kontaktowych tj. np. numer telefonu umożliwia szybki kontakt z wnioskodawcą w przypadku konieczności

doprecyzowania zakresu, formy i sposobu udostępnienia informacji. Przy wydaniu decyzji administracyjnej wnioskodawca
może zostać zobowiązany do uzupełnienia danych.
2) Sposoby dostarczenia wniosku: można złożyć osobiście w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej , ul. Szkolna
5 , 40-006 Katowice; poprzez pocztę elektroniczną na adres: sekretariat@sps7katowice.pl wysłać faksem na numer:
32 253 95 70 lub nadać w urzędzie pocztowym.
3) Należy wskazać zakres wnioskowanych informacji publicznych
4) Proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem
5)
Proszę zakreślić odpowiednie pole krzyżykiem mając na względzie określony sposób udostępnienia informacji
6) Wypełnić, jeśli nie podano adresu wypełniając pole dane wnioskodawcy lub jeśli adres jest inny niż podany
Z uwagi na 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 (dalej jako: Rozporządzenie 2016/679), informujemy, że:
1)
administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna z siedzibą w Katowicach (40-006), przy ul.
Szkolnej 5 (dalej jako: Szkoła/Administrator);
2)
Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail:
michal.szumlas@sps7katowice.pl lub przesyłając korespondencję na adres Administratora z dopiskiem „IOD”;
3)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań z zakresu udzielania informacji publicznej zgodnie z
wymogami ustawy;
4)
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6. Ust. 1 lit. c Rozporządzenia 2016/679, tj. przetwarzanie jest
niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w związku z Ustawą o dostępie do informacji
publicznej;
5)
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępniane innym upoważnionym organom, innym uczestnikom postępowania w trybie
dostępu do informacji publicznej oraz na podstawie powszechnie obowiązującego prawa oraz podmiotom wspierającym bieżącą
działalność, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia
2016/679;
6)
okres przetwarzania Państwa danych osobowych uzależniony jest od obowiązujących przepisów prawa, jak również od okresu
wynikającego z przyjętego u Administratora jednolitego rzeczowego wykazu akt i nie będzie dłuższy niż 12 miesięcy.
7)
posiada Pani/Pan:

prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, zgodnie z art. 15 Rozporządzenia 2016/679;

prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, zgodnie z art. 16 Rozporządzenia 2016/679;

prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgodnie art. 18 Rozporządzenie
2016/679, jednakże z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia 2016/679;

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan,
że dane przetwarzane są w sposób niezgodny z obowiązującym prawem;
8)
jednocześnie, z uwagi na specyfikę zamówienia publicznego oraz obowiązujących przepisów prawa, nie przysługuje Pani/Panu:
prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania
danych osobowych, z uwagi na fakt, że podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c
Rozporządzenia 2016/679;
9)
podanie danych osobowych jest niezbędnym elementem do wzięcia udziału w postępowaniu i złożenia oferty. Odmowa podania
danych skutkować będzie brakiem możliwości złożenia oferty;
10)
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu, jak również w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych, decyzje nie
będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.

