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Załącznik nr 1 do Regulaminu publikowania Informacji Publicznej w BIP 

 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 

 

Wnioskodawca:  

 

Imię i nazwisko: …………………………………………….. 

Adres: ……………………………………………………………. 

 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 

ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław 

 

       

Wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej 

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

U. 2022 r., poz. 902) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym 

zakresie:  

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

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

Forma udostępnienia informacji:* 

 pliki komputerowe  

(drogą mailową w wersji PDF) 

 dostęp do informacji w uczelni 

 kserokopia 

 

Sposób przekazania informacji:* 

 przesłanie pocztą elektroniczną na adres ……………………………………………………………………………. 

 przesłanie informacji pocztą na adres ………………………………………………………………………………… 

 odbiór osobisty przez wnioskodawcę 

 

Uczelnia zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 ustawy 
z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji (Dz. U. 2022 r., poz. 902). 

 

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

           miejscowość, data                                                                                         podpis wnioskodawcy 

*proszę zakreślić właściwe pole  
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA OSÓB ŻĄDAJĄCYCH DOSTĘPU DO INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-

345 Wrocław, NIP: 896-000-69-97, tel. +48 71 36 80 100, fax +48 71 36 72 778, e-mail: bip@ue.wroc.pl. 

2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych nadzorującego prawidłowość przetwarzania 

danych osobowych, z którym można skontaktować się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@ue.wroc.pl, lub pisząc na adres: 

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław.  

 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu, w którym zostały podane oraz w celu prowadzenia rejestru wniosków 

o udostępnienie informacji publicznej.  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją ww. celów. Nie udostępniamy 

Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.  

5. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest art. 6. ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona 

w formie wyraźnego działania potwierdzającego, które przyzwala na przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych 

osobowych) i lit. f (prawnie uzasadniony interes administratora danych), Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2016/679 z 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 Nr 119, str. 1).  

6. Prowadzenie rejestru wniosków o udostępnienie informacji publicznej realizowane jest w ramach prawnie uzasadnionego 

interesu Administratora.  

7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.  

9. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli jeśli uzna Pani/Pan za 

uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

10. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa: 

prawo ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo 

otrzymania ich kopii pod warunkiem, że nie narusza to praw innych osób.  

11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


