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Nazwa podmiotu zobowiązanego1):

Dotyczy zadań realizowanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A.

I. Informacje o wnioskodawcy
I.A. Wnioskodawca
Imię i nazwisko/nazwa:

I.B. Pełnomocnik
Imię i nazwisko/nazwa:

Adres do korespondencji, a w przypadku doręczenia drogą elektroniczną
adres poczty elektronicznej:

Adres do korespondencji, a w przypadku doręczenia drogą elektroniczną
adres poczty elektronicznej:

II. Zakres ponownego wykorzystania udostępnianej informacji sektora publicznego
Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego wnoszę o:
II.A.
udostępnienie
informacji
sektora
publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana

II.B.
wykorzystanie
informacji
sektora
publicznego już udostępnionej lub przekazanej

Zakres informacji sektora publicznego, której dotyczy wniosek:

Zakres informacji sektora publicznego, której dotyczy wniosek:

Warunki na jakich informacje mają być ponownie wykorzystywane oraz źródło udostępnienia
lub przekazania informacji:

III. Cel ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego
cel komercyjny

cel niekomercyjny

określenie rodzaju działalności, w której informacje
wykorzystane (wskazanie dóbr, produktów lub usług):

będą

ponownie

określenie rodzaju działalności, w której informacje
wykorzystane (wskazanie dóbr, produktów lub usług):

będą

ponownie

IV. Okres przez który informacja będzie ponownie wykorzystywana
w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym

V. Sposób i forma przekazania informacji sektora publicznego w celu jej ponownego wykorzystania
V. A. Sposób przekazania informacji:

odbiór osobisty,

przesłać pocztą,

przesłać środkami komunikacji elektronicznej

V.B. Sposób przygotowania informacji (nie dotyczy komunikacji elektronicznej):
kopia na papierze,

płyta DVD,

V.C. Forma przekazania informacji:

tekst,

płyta CD,

inny nośnik:

obraz/grafika,

V.D. Format danych dla informacji w postaci elektronicznej (w przypadku
niewskazania formatu informacja zostanie przekazana w formacie źródłowym) 2):

dźwięk (nie dotyczy wydruku),

audiowizualna (nie dotyczy wydruku)
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

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
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego
ciążącego na administratorze wynikającego z Art. 21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r.
o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352,
z późn. zm.)
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.
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane 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.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo
wniesienia sprzeciwu.
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.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkiem prawnym wynikającym z art.
21 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora
publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352, z późn. zm.). Jest Pani/Pan zobowiązany do ich
podania w zakresie umożliwiającym do doręczenia odpowiedzi na wniosek a konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie wezwanie do uzupełnienia danych.

Miejscowość i data sporządzenia wniosku

Podpis wnioskodawcy/pełnomocnika

1)

Nazwa podmiotu zobowiązanego – podmiot, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu
informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352, z późn. zm.);

2)

Format danych dla informacji w postaci elektronicznej (w przypadku niewskazania formatu informacja zostanie przekazana
w
formacie
źródłowym) – format
zgodny
z
wymogami
określonymi
w
przepisach
wydanych
na
podstawie
art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
(Dz. U. z 2017 r. poz. 570).

