
 

 

................................................................                                 ....................................................              
(Imię i nazwisko / nazwa firmy)                                                                              (miejscowość i data) 

............................................................... 
                 (adres, telefon, e-mail) 

Prezes Zarządu 

Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Rzeszowie  

ul. Zygmuntowska 9 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. 

(Dz. U. 2019.1764 t.j.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym 

zakresie: 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 

Proszę o udostępnienie powyższych informacji w następującej formie*: 

1. przeglądanie informacji w biurze Funduszu 

2. kserokopia 

3. pliki komputerowe 

 

oraz dostarczenie w następujący sposób*: 

1. pocztą elektroniczną na adres............................................................. 

2. listownie na adres................................................................................ 

3. przeniesienie informacji publicznej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji 

4. odbiór osobisty w biurze Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej    w Rzeszowie ul. Zygmuntowska 9 

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

* niepotrzebne skreślić 

Klauzula informacyjna  
Treść klauzuli 

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 



 

 

Gospodarki Wodnej w Rzeszowie z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zygmuntowska 9; 35-025 Rzeszów, 

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - mail grzegorz.wacek@wfosigw.rzeszow.pl 

3) Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu oceny wniosku i realizacji umowy - na 

podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z 

dnia 27 kwietnia 2016 r., oraz Art.  400a ust 1 i Art. 411 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. 2018.799 t.j.), 

4) Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być firmy z branży IT. W tych przypadkach, zakres 

usług świadczonych przez te firmy nie obejmuje wykonywania jakichkolwiek działań dotyczących 

wprowadzania lub aktualizacji Państwa danych. Zakres usług obejmuje jedynie usuwanie awarii 

sprzętu i/lub systemów oraz usługi modyfikacji i funkcjonalności systemów, podczas których 

świadczący usługę może mieć wgląd w przetwarzane przez administratora dane,  

5) Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat od zakończenia sprawy 

realizowanej w ramach udostępnienia informacji publicznej, według jednolitego wykazu akt 

WFOŚiGW w Rzeszowie, 

6) Wnioskodawca posiada prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych, 

prawo do cofnięcia zgody,  

7) Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

8) Państwa dane nie będą poddane zautomatyzowanym procesom związanym z podejmowaniem 

decyzji, w tym profilowaniu 

9) Państwa dane nie będą przekazane odbiorcom w państwach znajdujących się poza Unią 

Europejską i Europejskim Obszarem Gospodarczym lub do organizacji międzynarodowej 

10) Podanie danych osobowych jest niezbędnym wymogiem i umożliwi realizację ustawowych 

zadań oraz załatwienie inicjowanych przez Państwa spraw. Niepodanie wymaganych danych będzie 

skutkować niezałatwieniem sprawy, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 

administratora może skutkować odmową oceny wniosku o pomoc finansową ze środków 

WFOŚiGW w Rzeszowie. 

 

 

 
Zastrzegamy sobie prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 

ustawy o dostępie do informacji publicznej 

 

 


