
       WNIOSKODAWCA: 

……………………………… 
(imię i nazwisko/nazwa) 

 

……………………………… 

 

……………………………… 
(adres) 

 

……………………………… 
(e-mail) 

 

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. 

ul. Elewatorska 31 

15-620 Białystok 
 

 

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 (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) proszę o udostępnienie informacji  

w następującym zakresie: 

…………………………………………………………………………………………………

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

…………………………………………………………………………………………………

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

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

powyższych informacji w następujący sposób*: 

 

 przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres 

 Przesł  przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres 

 udostępnienie dokumentów do wglądu w siedzibie Spółki 

               inny s  inny sposób:  

 

 

Zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania moich danych 

osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.,  

ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok w związku z postępowaniem z zakresu dostępu 

do informacji publicznej** 

 

………………………………. ………………………………. 
 (miejscowość i data)                                     (podpis wnioskodawcy) 

 

Uwagi:  

* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem 

** Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem 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 (RODO) w załączeniu do 

niniejszego formularza.  

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje 

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być 

udostępniona w tym terminie, Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach 

opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.  

 

 



 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy: 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych będą Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o.  

z siedzibą, ul. Elewatorska 31, 15-620 Białystok. 

 

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych - e-mail: iod@wodociagipodlaskie.pl lub 

listownie na adres siedziby Administratora  

 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 ust. 1  

lit. c RODO, w celu prowadzenia postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej. 

 

Administrator powołuje się na wypełnienie prawnego obowiązku, którym jest realizacja 

obowiązków wynikających z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 

publicznej (j. t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) i Kodeksu postępowania administracyjnego.  

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do odpowiedzi na 

wniosek o udostępnienie informacji publicznej oraz w obowiązkowym okresie 

przechowywania dokumentacji, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. 

 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich 

sprostowania. Ma Pani/Pan prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody 

nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed 

jej wycofaniem. 

 

Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane będą archiwizowane zgodnie z regulacjami 

obowiązującymi w Wodociągach Podlaskich Sp. z o.o. 

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego 

rozporządzenia RODO. 

 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom upoważnionym jedynie na 

mocy prawa lub takim, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. 

 

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

profilowane. 
 


