Wnioskodawca:

(miejscowość i data)

(imię i nazwisko albo nazwa)

(adres)

Miejska Pracownia Urbanistyczna
ul. Za Bramką 1
61842 Poznań

(dane niewymagane  telefon kontaktowy, adres email)

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r. (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020 r., poz. 2176) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Sposób i forma udostępnienia informacji: (właściwe zaznaczyć)
dostęp do przeglądania informacji w siedzibie MPU
kserokopie dokumentów
pliki komputerowe

Forma przekazania informacji:

(właściwe zaznaczyć)

przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres:
przesłanie informacji pocztą na adres wskazany powyżej
przesłanie informacji pocztą na adres
odbiór osobisty przez wnioskodawcę

(podpis)

MPU, zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za udostępnienie informacji we wskazanej we wniosku formie.
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejska Pracownia Urbanistyczna w Poznaniu z siedzibą przy ul. Za Bramką 1. Dane będą przetwarzane w celu
realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi, w związku z wniesieniem
wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. W przypadku udostępnienia danych
nieobowiązkowych (numer telefonu, adresu email) przetwarzane one będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (wyrażona zgoda) w celach kontaktowych.
Posiada Pan/Pani prawo do dostępu do swoich danych, ich sprostowania, uzupełnienia,

ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych, gdy dane

nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub dane przetwarzane są niezgodnie z prawem – zgodnie z RODO. Pełna treść klauzuli informacyjnej
dotyczącej przetwarzania danych osobowych w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu dostępna jest na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu, na stronie internetowej www.mpu.pl oraz w siedzibie Pracowni.

