..................................
(Miejscowość, data)
Wnioskodawca:
.........................................................
.........................................................
.........................................................
.........................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres,
telefon, adres e-mail*)

Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej
ul. Zamkowa 2a
84-200 Wejherowo

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z 2019 roku (tj. Dz. U. z 2019 poz. 1429 ze
zm..) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Sposób i forma udostępnienia informacji*:
 dostęp do przeglądania informacji w Muzeum
 kserokopia
 pliki komputerowe
Forma przekazania informacji*:
 przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres: ...............................................................
 przesłanie informacji pocztą pod adres: ......................................................................................
......................................................................................................................................................
 odbiór osobiście przez wnioskodawcę
W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji 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 (RODO). Podanie danych w zakresie imienia,
nazwiska, nazwy firmy, telefonu jest dobrowolne, adres winien być wskazany, jeśli taka forma
przekazania informacji zostania wybrana.
........................................................
czytelny podpis wnioskodawcy
* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem

KLAUZULA INFORMACYJNA
1.Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki
Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie z siedzibą przy ul. Zamkowa 2A 84-200
Wejherowo ( nr tel. 58 672 29 56, e-mail sekretariat@muzeum.wejherowo.pl), zwany dalej
Administratorem.
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@muzeum.wejherowo.pl ( nr. tel. 58 672 29
56 w. 20)
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. a i c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r.
4. Pani/Pana dane osobowe będą mogły być przekazywane wyłącznie podmiotom
upoważnionym z mocy prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ustania celu przetwarzania
lub przez okres wynikający z kategorii archiwalnej dokumentów, w których ujęte są dane,
określonej w przepisach wykonawczych do ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora:
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, lub ograniczenia
przetwarzania,
wnoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
przenoszenia danych,
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych, bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych do organu nadzorczego.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konsekwencją niepodania
danych osobowych wymaganych przez Administratora jest brak możliwości zawarcia i
wykonania umowy.
Treść klauzuli informacyjnej wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w 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).

…………………………………………………………….
(Czytelny Podpis)

