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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
(Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm. ) wnoszę o udzielenie informacji dotyczącej:

FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
• kserokopia
• pliki komputerowe
SPOSÓB UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI:*
• kserokopia – odbiór osobisty
• kserokopia – wysyłka pocztą
• pamięć USB – odbiór osobisty
• na podany adres e-mail
• inne …………….. *

………………………………………..
Wnioskodawca
Uwagi:
* proszę podkreślić właściwą formę

Warszawski Uniwersytet Medyczny zastrzega sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie
z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.
Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków wynikających z ustawy o
dostępie do informacji publicznej.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warszawski Uniwersytet Medyczny z siedzibą w Warszawie, ul.
Żwirki i Wigury 61, 02-091 Warszawa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD): adres e-mail:
iod@wum.edu.pl tel. (22) 57 20 320 lub pisemnie na adres Administratora.

2.

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, w postaci zawartych we wniosku danych, jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku w postaci rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej, a jego podstawę
prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO. Dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym
mowa w art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

3.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie do celów związanych z rozpoznaniem wniosku o udostępnienie
informacji publicznej. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednak ich niepodanie
może uniemożliwić rozpatrzenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

4.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym organom i instytucjom za wyjątkiem, gdy przewidują to
przepisy prawa.

5.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji wniosku oraz przechowywane przez
czas określony dla poszczególnych kategorii archiwalnych, którymi jest oznaczona dokumentacja zgromadzona w
WUM zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt WUM opracowanym na podstawie rozporządzenia Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania
dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji
niearchiwalnej.

6.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, prawo do ich sprostowania oraz w zakresie
wynikającym z przepisów - do usunięcia, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania. Wnoszący informację
publiczną ma prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Wobec przetwarzania danych osobowych na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje Pani/Panu:
a.

prawo do przenoszenia danych (art. 20 ust. 1 RODO);

b.

prawo do sprzeciwu (art. 21 ust. 1 RODO).

7.

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

8.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji
międzynarodowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem,
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy prawa.

9.

