
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr DN – 015 (35) 2019 Dyrektora SP ZOZ „REPTY”  

Górnośląskiego Centrum Rehabilitacji im. gen. Jerzego Ziętka  

w Tarnowskich Górach z dnia 6 września 2019 r. 

 

 

 

D O :  

SP ZOZ „REPTY” GCR 

im. gen. J. Ziętka w Tarnowskich Górach 

ul. Śniadeckiego 1 

42-603 Tarnowskie Góry 

NIP: 645-00-09-346,  REGON: 0002917001 

 

 

 

 

DANE WNIOSKODAWCY: 

 

Imię i  Nazwisko ……………………..…………………………………………………………..……... 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

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

zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. OCZEKIWANA FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI (należy wybrać) : 

 Przedłożenie informacji w uzgodnionym terminie do wglądu; 

 Przedłożenie informacji w uzgodnionym terminie do wglądu z możliwością ich skopiowania; 

 Skopiowanie w uzgodnionym terminie informacji na nośnik informacji elektronicznej: 

................................................................................................................, 

                                            (podać typ nośnika) 

 Wydanie kserokopii; 

 Udzielenie informacji (w tym przetworzonej); 

 Inny (należy wskazać): 

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

  

3.  OCZEKIWANY SPOSÓB PRZEKAZANIA INFORMACJI: 

 Przesłanie informacji pocztą elektroniczną, 

 Przesłanie informacji przy użyciu Elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP), 

 Przesłanie informacji pocztą tradycyjną, 

 Odbiór/wgląd osobisty przez Wnioskodawcę, 

 Inny (należy wskazać): ……………………………………………..………………………… 

 

4.  DANE KORESPONDENCYJNE  

(należy podać dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wniosek w zaznaczony sposób/formie) : 



……………………………………………………………………………………………………………

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

 

5. Przyjmuję do wiadomości, iż SP ZOZ „REPTY” GCR zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od 

informacji udostępnionych, jeżeli udostępnienie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku 

będzie się wiązało z koniecznością poniesienia przez Szpital dodatkowych kosztów.  W takim 

przypadku w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku Szpital przekaże Wnioskodawcy informację w 

przedmiocie wysokości opłaty naliczonej tytułem udostępnienia. 

 

6. UWAGI: …………….……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

 

---------------------------       ------------------------------ 

miejscowość, data       podpis Wnioskodawcy 

 

 

Proszę zapoznać się z treścią dołączonej poniżej klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klauzula informacyjna zgodna z RODO1 

przeznaczona dla osoby wystepującej z wnioskiem o udostępnienie 

informacji publicznej  

 

Informuję, że od dnia 25 maja 2018 roku, tj. dnia obowiązywania rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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): 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest :  SP ZOZ „REPTY” Górnośląskie Centrum 

Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka ul. Śniadeckiego 1 42-604 Tarnowskie Góry tel.  32- 384 70 71, 

32- 285 30 71, tel./fax. 32- 285 41 23; e-mail:   repty@repty.pl ,    strona internetowa: 

www.repty.pl  ; www.bip-slaskie.pl/gcrtarn/  zwany dalej: Administratorem; Administrator 

prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; 

2) z inspektorem ochrony danych osobowych w SP ZOZ „REPTY” Górnośląskim Centrum 

Rehabilitacji im. Gen J. Ziętka  można się kontaktować pod adresem e-mail: iod@repty.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o udostępnienie informacji publicznej 

przetwarzane będą w celu jego rozpoznania zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej „ustawa o dip”);  

4) dane osobowe będą udostępnione pracownikom Administratora, Prezesowi Urzędu Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów w Warszawie jako organowi drugiej instancji, sądom 

administracyjnym i powszechnym;  

5) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o dip; 

6) podanie danych jest niezbędne do rozpoznania wniosku oraz ewentualnego ich udostępnienia 

innym odbiorcom wskazanym w pkt 4 klauzuli; 

7) posiada Pani/Pan prawo do: 

 żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  

 przenoszenia danych, 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego, 

8) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu; 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami  

archiwalnymi,  tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach  i 

rozporządzeniem  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. 

Tarnowskie Góry, dnia ………………., …..………………………………………. 

                                                                                 podpis Wnioskodawcy 

                                                           
1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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), dalej: jako RODO 
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