
 

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2019 Prezesa Zarządu 
 „Zakładu Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. 

 z dnia 22 sierpnia 2019 roku 

WNIOSKODAWCA: 

………………………………. 

………………………………. 

………………………………. 
 (imię i nazwisko/nazwa, adres, e-mail)  

 

 

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. 
     ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew 

 

 

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 2016 r. poz. 1764 ze zm.) 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 

□ przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres 

□ udostępnienie dokumentów do wglądu w siedzibie „ZWIK -Sochaczew” 

 

 

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu „Zakład 

Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp. z o.o. ul. Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew w związku z 

postępowaniem z zakresu dostępu do informacji publicznej** 

 

 

…………………………………………. …………………………… 

miejscowość i data      podpis wnioskodawcy 

 
 

Uwagi:  

* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem 

** proszę zakreślić pole krzyżykiem (dot. art. 6 ust. 1 lit. a 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). W przypadku niewyrażenia zgody 

„ZWIK -Sochaczew” nie ma możliwości rozpatrzenia wniosku.          

 

Pouczenie: 

1)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, „ZWIK -Sochaczew” 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. W 

przypadku uchybienia przez „ZWIK -Sochaczew”  powyższemu terminowi - wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi 

do wojewódzkiego sądu administracyjnego.  

2)Zgodnie z art. 15 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, jeżeli w wyniku udostępnienia 

informacji publicznej „ZWIK -Sochaczew” ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem 

udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, „ZWIK -Sochaczew” może pobrać 

od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. „ZWIK -Sochaczew” w terminie 14 dni od dnia złożenia 

wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 

14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie 

sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek. 

 



Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 

dalej „RODO”, informujemy, że: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. ul 

Rozlazłowska 7, 96-500 Sochaczew. 

2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: 

iodo@zwik.sochaczew.pl lub listownie „Zakład Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew” Sp.  z o. o. ul Rozlazłowska 

7, 96-500 Sochaczew. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu obsługi i realizacji wniosku.  

4. Podstawą przetwarzania jest zgoda na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 

5. Dane przetwarzane przez Administratora, są to dane identyfikujące osobę: imię i nazwisko, PESEL, adres 

zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres 

email. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie ich jest niezbędne do realizacji celu, określonego 

w punkcie 3. 

7. Decyzje dotyczące przetwarzania danych nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.  

8. W zakresie, w jakim Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody – mają Państwo prawo wycofania zgody 

na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możecie Państwo 

wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny bądź adres e-

mailowy. 

9. Dane przetwarzane przez Administratora, są to dane identyfikujące osobę: imię i nazwisko, PESEL, adres 

zamieszkania, adres do korespondencji, numer telefonu stacjonarnego, numer telefonu komórkowego, adres 

email. 

10. Macie Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania swoich danych osobowych 

żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych,  przenoszenia swoich danych osobowych oraz 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie: www.zwik.sochaczew.pl w zakładce RODO. 

 

 

 

http://www.zwik.sochaczew.pl/

