Załącznik
do zarządzenia
Prezydenta Miasta Legnicy
nr 658/PM/2021

Wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
Dotyczy zadań realizowanych przez Urząd Miasta Legnicy

1. Nazwa podmiotu zobowiązanego:
Urząd Miasta Legnicy

2. Informacje o wnioskodawcy
Wnioskodawca: Imię i nazwisko

Adres do korespondencji, a w przypadku doręczenia
drogą elektroniczną adres poczty elektronicznej:

Pełnomocnik: Imię i Nazwisko

Adres do korespondencji, a w przypadku doręczenia drogą
elektroniczną adres poczty elektronicznej:

*) Zaznaczyć właściwą sekcję wstawiając X

3. Wskazanie informacji sektora publicznego :

3a. informacje publiczne do ponownego
wykorzystania

3b. warunki ponownego wykorzystania na jakich
mają być ponownie wykorzystane oraz źródło
udostępnienia lub przekazania
*) Zaznaczyć właściwą sekcję wstawiając X

4. Cel ponownego wykorzystania, rodzaj działalności.

5. Forma przekazania, format danych

6. Informacje dodatkowe
Sposób przekazania informacji (o
ile nie są udostępniane lub nie
zostały przekazane w inny
sposób)
Sposób i okres dostępu do
informacji gromadzonych i
przechowywanych w systemie
teleinformatycznym, o którym
mowa w art. 39 ust 2 ustawy o
otwartych danych.
Miejscowość i data sporządzenia wniosku

Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

Klauzula informacyjna rozporządzenia RODO:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Legnicy, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica,

2. Inspektorem Ochrony Danych w urzędzie jest Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Plac Słowiański 8, 59-220 Legnica,
e-mail : iod@legnica.eu, tel. 76 / 72-12-187
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji uprawnień zapisanych w Ustawie z 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych
i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych mogą być organy administracji publicznej oraz inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak
stanowią.
5.

Pani/Pana dane osobowe nie są przekazywane do innego państwa.

6. Okres przechowywania danych osobowych w urzędzie określony jest w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych, prawo ich sprostowania oraz przenoszenia danych. Dodatkowo ma Pani/Pan prawo
żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych przewidzianych
Rozporządzeniem sytuacjach.
8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawach dotyczących tych zagadnień i
obszaru działania urzędu.
9.

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z ponownym wykorzystaniem
informacji sektora publicznego. Konsekwencją niepodania danych osobowych, jak również ich usunięcia jest pozostawienie wniosku
skierowanego do Urzędu Miasta Legnicy w Legnicy bez dalszego biegu.

