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DANE WNIOSKODAWCY 
 
...................................................................................... 
 
...................................................................................... 
 

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu 
ul. Krakowska 28 
50-425 Wrocław 

 
WZÓR 

WNIOSEK 
O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 
2022 poz. 902), wnoszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................................................. 
 
Sposób i forma udostępnienia i przekazania wnioskowanej informacji publicznej: 

□ przesłanie w formie elektronicznej na adres e-mail: ………………………………………………………………….. 

□ przesłanie w formie papierowej na adres: ………………………………………………………………….. 

□ odbiór osobisty (w formie papierowej/elektronicznej)  

□ inna forma: ………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 

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

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

 
Udostępniając informację publiczną Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu zastrzega sobie prawo pobrania opłaty, zgodnie  
z art. 15 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Administratorem Danych Osobowych w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu jest Dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i 
Kolei we Wrocławiu, adres: ul. Krakowska 28, 50-425 Wrocław, nr kontaktowy 71 39 17 100 w godzinach pracy DSDiK tj. 
pomiędzy 7

00
 a 15

00
 od poniedziałku do piątku, email: kancelaria@dsdik.wroc.pl. 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu dostępny jest pod adresem email: 
iod@dsdik.wroc.pl. 

3. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu przetwarza Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 6 
ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.), w celu wypełnienia 
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obowiązków prawnych ciążących na Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu jakim jest rozpatrzenie wniosku o 
udostępnienie informacji publicznej. 

4. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne 
lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat. 
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do realizacji wniosku i udzielenia informacji publicznej. 
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO przysługują Pani/Panu następujące 

uprawnienia: 
a. prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 
b. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych - w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub 

niekompletne, 
c. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 

8. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez DSDiK Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu 
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 


