.......................................................................................
(Miejscowość , data)

DANE WNIOSKODAWCY

nazwisko i imię /nazwa: .......................................................................................
adres: ....................................................................................................................
dane do kontaktu: ................................................................................................

Biblioteka Śląska
Plac Rady Europy 1
40-021 Katowice

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września
2001 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w następującym zakresie:
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI
Zgodnie z art. 14 ust. 1 ww. ustawy wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w następujący
sposób*:

□ dostęp do przeglądania informacji w siedzibie Biblioteki Śląskiej ,

□ kserokopia,
□ w formie elektronicznej,
□ CD-ROM/DVD ROM,
□ przesłanie informacji drogą elektroniczną na adres: ............................................................................
□ przesłanie informacji na adres:
................................................................................................................... ..............................................
□ odbiór osobisty przez wnioskodawcę

*proszę zaznaczyć właściwe pole krzyżykiem. Adres podać tylko jeśli jest inny niż podany wcześniej

Biblioteka Śląska zastrzega sobie prawo do pobrania opłaty w wysokości odpowiadającej
poniesionym kosztom wynikającym ze wskazanego we wniosku sposobu udostępnienia lub
koniecznością przekształcenia informacji we wskazaną formę zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do
informacji publicznej.

Proszę zapoznać się z treścią dołączonej poniżej klauzuli informacyjnej zgodnej z RODO*, która
przeznaczona jest dla osoby, której dane będą przetwarzane w związku ze złożeniem wniosku
o udostępnienie informacji publicznej.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Biblioteka Śląska w Katowicach (pl. Rady
Europy 1, 40 – 021 Katowice), tel. +48 32 20 83 875, adres e-mail: bsl@bs.katowice.pl. Administrator
prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
2. W Bibliotece Śląskiej wyznaczono Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się
kontaktować w sprawach ochrony danych osobowych i realizacji swoich praw (tel. +48 32 20 83 726,
adres e-mail: iodo@bs.katowice.pl).
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c)
rozporządzenia RODO w związku z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji
publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 z późn. zm.) w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze, wynikającego z ww. ustawy (realizacji zadań dotyczących dostępu do
informacji publicznej).
4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do
realizacji w/w celów.
5. 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 (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

6. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów
prawa,
- podmiotom, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora, na podstawie zawartej
umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, m.in. firmy świadczące usługi w zakresie
oprogramowania.
7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym
profilowaniu.

8. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane
do celów archiwalnych i przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa i wewnętrznych
regulacji dotyczących archiwizowania danych obowiązujących w Bibliotece Śląskiej.

* 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), Dz. U. UE L. 119 z 4 maja 2016 r. wraz ze
sprostowaniem z dnia 19.04.2018 r.

