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DANE WNIOSKODAWCY:                                                                     ………………………………….. 
                                                                                                                                         (Miejscowość i data) 
…………………………………………… 
(Nazwisko Imię / jednostka) 

 

…………………………………………… 
(Adres) 

 

…………………………………………… 
(tel. / e-mail) 

 

                                                                                                Mościckie Centrum Medyczne Sp. z o.o.  

                                                                     ul. Kwiatkowskiego 15 

                                                                     33-101 Tarnów 

 

 

WNIOSEK  

O UDOSTĘPNIENIE  INFORMACJI   PUBLICZNEJ 

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (tekst jedn.: Dz.U.2020r. poz. 2176  z późn. zm) wnoszę o udostępnienie informacji publicznej 

w następującym zakresie: 

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

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

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

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

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

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

Jednocześnie na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych 

informacji w następujący sposób1: 

 

[ ]  udostępnienie dokumentów do przeglądania ( kopiowania) w placówce w uzgodnionym terminie 

[ ]  przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres 

[ ]  przesłanie informacji poczta elektroniczną na podany powyżej adres 

[ ]  inna forma ………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

                                                                                                   ………………………………. 
                                                                                                                   (podpis wnioskodawcy) 

 

 

 

Proszę zapoznać się z treścią dołączonej poniżej klauzuli informacyjnej dotyczącej zasad 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

 

 

                                                 
1 Proszę zaznaczyć właściwe krzyżykiem 



 

MCM/ONR/223.3/2022 

Klauzula informacyjna zgodna z RODO2 

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/a danych osobowych jest  

Mościckie Centrum Medyczne sp. z o.o. 

z siedzibą: ul. E. Kwiatkowskiego 15, 33-101 Tarnów 

e-mail: mcm@mcm.net.pl  

 

2. W sprawach związanych z Pani/a danymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych: 

Angelika Dubiel-Hajduk 

e-mail: iod@mcm.net.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 (tekst jedn.: Dz.U.2020r. poz. 2176  z późn. zm.; dalej jako: „ustawa o dip”); 

 

4. dane osobowe będą udostępnione pracownikom Administratora; 

 

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

 

6. podanie danych jest niezbędne do rozpoznania wniosku; 

 

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat; 

 

8. Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

 

9. Ma Pan/i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na 

przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na 

przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody. 

 

10. Ma Pan/Pani prawo także prawo do przenoszenia danych (o ile jest to technicznie możliwe). 

 

11. Przysługuje Panu/Pani również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną 

danych osobowych. 

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem 

ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

                                                 
2 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 

 

mailto:iod@mcm.net.pl

