Załącznik nr 1
do Procedury ponownego
wykorzystania informacji sektora publicznego
w Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu – wzór wniosku

Brzeg, dn. …………..20……..r.
……………………………………………………………
……………………………………………………………
……………………………………………………………
(dane wnioskodawcy: imię i nazwisko, adres, NIP, opcjonalnie: numer telefonu, e-mail)

Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu
Plac Zamkowy 1
49-300 Brzeg
WNIOSEK
o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 marca 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji
sektora publicznego wnoszę o:
1) udostępnienie informacji sektora publicznego dotyczącej: ……………....................
………………………………………………………………………………………..
2) wykorzystanie informacji sektora publicznego przekazanej uprzednio lub
udostępnionej, a dotyczącej:………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………..
Udostępnione informacje będą wykorzystane w celu:
1) komercyjnym, tj………………………………………………………………………
2) niekomercyjnym, tj…………………………………………………………………...
(proszę określić rodzaj działalności, w jakiej żądane informacje będą wykorzystane, poprzez wskazane konkretnego celu oraz np. tytułu pracy
naukowej, publikacji, filmu, produktu)

Wnioskuję o udzielenie mi informacji w formie (proszę podać formę oraz parametry):
1)
2)
3)
4)
5)

kserokopii;
płyta CD, DVD;
skan pliku;
fotografia;
inny………………………………………………………………………………

Przygotowane informacje proszę przekazać w następujący sposób:
1) na adres korespondencyjny;
2) e-mail;

3) inny;
4) poprzez odbiór osobisty.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z warunkami wykorzystywania informacji sektora
publicznego, której dotyczy wniosek, udostępnionymi na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej Muzeum Piastów Śląskich w Brzegu (bip.zamek.brzeg.pl), akceptuję je i
zobowiązuję się do ich przestrzegania.
……………………………...
(data i podpis wnioskodawcy)
Informacje związane z ochroną danych osobowych
Administratorem Danych Osobowych pozyskanych, a następie przetwarzanych w związku z
wykonaniem wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego i
działaniami prowadzonymi w związku z realizacją żądania jest Muzeum Piastów Śląskich w
Brzegu, 49-300 Brzeg, Plac Zamkowy 1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony
Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem numeru telefonu sekretariatu
jednostki 77 416 32 57 wew. 100 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, adres e-mail:
sekretariat@zamek.brzeg.pl, lub pisemnie na adres Administratora.
Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i lit c) RODO (Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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), tj. w celu zawarcia umowy, wykonania umowy oraz
obowiązków obligacyjnych powstałych pomiędzy Muzeum a podmiotem danych i
wywiązania się jednostki z obowiązku rozpatrzenia i realizacji wniosku. Zakres danych: imię
i nazwisko, adres korespondencyjny, NIP, nr rachunku bankowego, dane kontaktowe w
postaci numeru telefonu w celu realizacji umowy. Nie przekazuje się danych do innych
odbiorców lub państwa trzeciego poza terenem Polski i UE. Okres przechowywania danych
wynosi 5 lat.
Katalog praw przysługujących osobie:
- prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
- prawo do sprostowania (poprawienia danych);
- prawo do żądania do przeniesienia danych do innego Administratora;
- prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego we względu na centralną
ochronę danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych w Warszawie ul. Stawki 2, 00193 Warszawa, w wypadku stwierdzenia naruszenia przetwarzania danych osobowych bądź
niezgodności z celem ich zebrania.
Podanie danych jest warunkiem realizacji wniosku i zawarcia umowy. W przypadku
niepodania danych niezbędnych do zawarcia umowy i realizacji wniosku, możemy
odmówić żądanych czynności.
Dane nie podlegają zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

