Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 17/2020
Podkarpackiego Wojewódzkiego
Inspektora Transportu Drogowego
z dnia 15 lipca 2020r.

DANE WNIOSKODAWCY:
Nazwisko i imię / nazwa: ………………………………………………………….….
Adres: …………………………………………………………………………………..…
Nr telefonu/adres e-mail: …………………………………………………………………

Podkarpacki Wojewódzki
Inspektor Transportu Drogowego
WNIOSEK O PONOWNE WYKORZYSTYWANIE INFORMACJI
SEKTORA PUBLICZNEGO
Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016r. o ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego, zwracam się z prośbą o udostępnienie/przekazanie/określenie
warunków* informacji sektora publicznego w następującym zakresie:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Celem ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego jest:**
 cel komercyjny
 cel niekomercyjny
w działalności (określić jakiej …………………………………………………………………)
Sposób i forma udostępnienia informacji:**
 dostęp do przeglądania informacji w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu
 kserokopia
 pliki komputerowe (format danych …………………………………………)
 inna (określić jaka) …………………………………………………………..
Forma przekazania informacji:**
 przesłanie informacji pocztą na adres: ………………………………………………….
 przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: …………………………………...
 przesłanie na faks numer: ……………………………………………………………….
 odbiór osobisty przez wnioskodawcę
 inny (określić jaki) ………………………………………………………………………
*należy zaznaczyć właściwe
** należy zakreślić właściwe pole
………………………………
(miejscowość i data)

…………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Pobrano opłatę od wniosku w wysokości ………..…..
………………………………
(miejscowość i data)

…..………………………………..
(podpis upoważnionego pracownika)

KLAUZULA INFORMACYJNA
W związku 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 (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, iż na podstawie art. 13 RODO
przysługują Pani/Panu określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych
osobowych przez Wojewódzki Inspektorat Transportu Drogowego (dalej: WITD w Rzeszowie).
Dane osobowe są przetwarzane z poszanowaniem Państwa praw i wolności, w granicach
obowiązków wynikających z przepisów prawa.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Podkarpacki Wojewódzki Inspektor
Transportu Drogowego. Dane teleadresowe: ul. Hanasiewicza 21, 35-103 Rzeszów, email:
witd@witd.rzeszow.pl, tel. 17 850 46 71.
2. Do kontaktu z inspektorem ochrony danych w WITD w Rzeszowie służy następujący adres email:
iod@witd.rzeszow.pl
3. WITD w Rzeszowie może przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO, w związku z art. 5 ustawy o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego w celu rozpatrzenia wniosku o ponowne
wykorzystywanie informacji sektora publicznego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania zgodnie
z właściwością, na podstawie przepisów obowiązującego prawa oraz podmiotom współpracującym
na podstawie umów z WITD w Rzeszowie w zakresie utrzymania i serwisu systemów
teleinformatycznych wykorzystywanych do przetwarzania danych osobowych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na podstawie przepisów prawa, przez okres
niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt 3, lecz nie krócej niż okres wskazany
w przepisach o archiwizacji. (Rozporządzenie 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), chyba, że co innego wynika z przepisów
szczególnych.
7. W związku z przetwarzaniem przez WITD w Rzeszowie, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do (z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z przepisów prawa):
 dostępu do treści danych (zgodnie z art. 15 RODO);
 sprostowania danych (zgodnie z art. 16 RODO);
 usunięcia danych (zgodnie z art. 17 RODO);
 ograniczenia przetwarzania danych (zgodnie z art. 18 RODO);
 przenoszenia danych (zgodnie z art. 20 RODO);
 prawo do wniesienia sprzeciwu (zgodnie z art. 21 RODO);
 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Wycofanie się ze zgody można złożyć w formie wniosku drogą pisemną na adres korespondencyjny
Administratora. Konsekwencją wycofania się ze zgody będzie brak możliwości przetwarzania
danych innych niż wynikające z przepisów prawa. Aby skorzystać z powyższych praw może
Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio z WITD w Rzeszowie lub naszym inspektorem ochrony
danych.
8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez WITD w Rzeszowie Pani/Pana danych osobowych
narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem rozpatrzenia wniosku realizowanego
w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie podanie danych osobowych będzie
skutkowało niemożliwością załatwienia sprawy. Podanie danych jak m.in. adres poczty
elektronicznej, numer telefonu jest dobrowolne.
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w procesie zautomatyzowanego podejmowania
decyzji ani procesie profilowania.

