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WNIOSKODAWCA:
….........................................................................
….........................................................................
….........................................................................
….........................................................................
(nazwisko i imię/nazwa instytucji, adres, nr telefonu, adres e-mail)*

Miejskie Przedsiębiorstwo
Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A.
Pl. Starynkiewicza 5
02-015 Warszawa
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r.
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji
w następującym zakresie:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie powyższych
informacji w następujący sposób**:
udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w przedsiębiorstwie
w ustalonym terminie
przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail
przesłanie informacji pocztą w formie wydruku na podany powyżej adres
przesłanie informacji pocztą na podany powyżej adres w formie zapisu na płycie CD/DVD
w inny sposób: …….………………………………………………………………………………………..
W razie potrzeby, w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej, proszę o kontakt
telefoniczny – numer telefonu.: …….……………..………………… lub za pośrednictwem poczty
elektronicznej – adres e-mail: ……………………….……….………………………………………………
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z Rozporządzeniem 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), informuję, iż Administratorem
Pani/Pana danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
w m.st. Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie, przy Pl. Starynkiewicza 5.
Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w Miejskim Przedsiębiorstwie
Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.: iodo@mpwik.com.pl
2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikającym z przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r.
o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764, z późn. zm.).
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3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat od zakończenia roku,
w którym złożono wniosek, z uwzględnieniem przepisów Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą zostać powierzone następującym odbiorcom:
1) dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator, w celu utrzymania
ciągłości oraz poprawności działania systemów IT;
2) podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską w celu dostarczenia
korespondencji.
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych
Pani/Pana dotyczących narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy
ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe (w zakresie: imię, nazwisko
oraz adres do korespondencji) i wynika z konieczności stosowania przepisów ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
z póź. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania w zakresie umożliwiającym
doręczenie odpowiedzi na wniosek, a konsekwencją niepodania danych osobowych może
być wezwanie do uzupełnienia danych.

.....................................................
(miejscowość, data)

.............................................................
(podpis wnioskodawcy)

* należy podać przynajmniej dane niezbędne do udzielenia odpowiedzi na wniosek w zaznaczony sposób
** zaznaczyć właściwe

