
Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej 

 
DANE WNIOSKODAWCY: 
 W zależności od wybranego sposobu udostępnienia informacji należy podać dane, które umożliwią udzielenie odpowiedzi 

 

…………………………………………………………………. 
(Imię i nazwisko) 

…………………………………………………………………. 
(Adres) 

…………………………………………………………………. 
(Telefon/e-mail) 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu  

Drogowego w Suwałkach 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

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

2001 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1429 z późn. zm.), proszę o udostępnienie informacji 

w następującym zakresie:  

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

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

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

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI: 
Należy zakreślić właściwe pole krzyżykiem lub wskazać inny sposób i formę 

 dostęp do przeglądania informacji w Ośrodku, 

 wysłanie informacji w wersji elektronicznej na podany wyżej adres e-mail, 

 wysłanie informacji w wersji elektronicznej pocztą na podany wyżej adres, 

 wysłanie informacji w formie wydruku na podany wyżej adres. 

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

 

………………………………………  …………………………………………… 
(Miejscowość, data)       (Podpis wnioskodawcy) 

WORD w Suwałkach zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ust. 1 
ustawy o dostępie do informacji publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 1429) o ile miałby ponieść dodatkowe 
koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji 
w formę wskazaną we wniosku. Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o wysokości opłaty wnioskodawca zostanie 
powiadomiony w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.  



Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawie:  

informacji publicznej, petycji, skarg i wniosków  

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust.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 (Dz. Urz. UE L 119, s.1) (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu 

Drogowego w Suwałkach, ul. Waryńskiego 24, 16-400 Suwałki, reprezentowany przez 

Dyrektora. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest możliwy pod adresem 

korespondencyjnym podanym w pkt 1 lub za pomocą adresu e-mail: 

iod@word.suwalki.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w związku z realizacją prawa dostępu do 

informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO, tj. przetworzenie jest 

niezbędne do wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym,  

w związku z wnioskami o udostępnienie informacji publicznej, petycjami oraz skargami 

i wnioskami, na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej, ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach oraz kodeksu postępowania 

administracyjnego. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów: 

upoważnieni pracownicy Ośrodka oraz uprawnione podmioty na podstawie przepisów 

prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na potrzeby 

realizacji ustawowych zadań Ośrodka. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do odbiorcy w państwie trzecim lub organizacji 

międzynarodowej. 

7. Posiada Pani/Pan prawo wglądu do treści danych oraz ich poprawiania, usunięcia 

(chyba, że Pani/Pana dane będą konieczne do wywiązania się Administratora                      

z prawnego obowiązku), ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu. Ponadto posiada Pani/Pan prawo wniesienia pisemnego, 

umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu 

na szczególną sytuację. 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana 

danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

9. Wobec Pani/Pana osoby nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez 

istotnego udziału człowieka), w tym Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały 

profilowaniu. 

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie przez 

Panią/Pana danych osobowych może skutkować brakiem możliwości dostępu do 

informacji publicznej. 

 
 

mailto:iod@word.suwalki.pl

