
 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 
 

Podmiot udostępniający informację 

Gdański Uniwersytet Medyczny 

ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a 

80-210 Gdańsk 

 

Dane wnioskodawcy: 

imię i nazwisko/podmiot: …………………………………………..…………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

adres/siedziba: ………………………………………………………………….……………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

nr tel./email: ……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. 

(j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznych 

 

Zakres informacji: 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Sposób i forma udostępnienia informacji*: 

dostęp do przeglądania informacji w Uczelni 

wydruk lub kserokopia, przesyłka pocztą na adres**: 

……………………………………………………………………………….. 

wydruk lub kserokopia, odbiór osobisty w siedzibie Uczelni 

płyta CD, przesyłka pocztą na adres**:  

……………………………..……………………………………..…… 

płyta CD odbiór osobisty w siedzibie Uczelni  

skan, plik, przesyłka drogą elektroniczną na adres email: 

……………………………........................................................... 



 

 

 

Uczelnia zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych zgodnie z art. 15 

ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej – udostępnianie informacji 

publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia 

złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie, Gdański 

Uniwersytet Medyczny powiadamia w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku o powodach 

opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące 

od dnia złożenia wniosku. W wypadku uchybienia przez Gdański uniwersytet Medyczny 

powyższemu terminowi – wnioskujący jest uprawniony do wniesienia skargi do wojewódzkiego 

sądu administracyjnego.  

 

* zaznaczyć właściwe pole 

** wypełnić gdy adres jest inny niż podany wcześniej 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  

zwanym dalej RODO informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Uniwersytet Medyczny z 

siedzibą w 80-210 Gdańsku przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 3a. 

2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można 

skontaktować się pod numerem telefonu (58) 349 10 27 lub adresem e-mail: 

iod@gumed.edu.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu odpowiedzi na pytania zawarte we 

wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – 

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, o którym mowa w 

ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 

1330 – tekst jednolity). 

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może znacznie 

utrudnić a nawet uniemożliwić rozpoznanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w imieniu administratora danych przez 

upoważnionych pracowników wyłącznie w celach, o których mowa w ust. 3. 

6. Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu 

wskazanym w ust. 3, jak również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów 

prawa. 

7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem 

przypadków przewidzianych przepisami prawa. 

8. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo dostępu do treści swoich danych, 

b) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym, 

c) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia danych – w 

przypadkach przewidzianych prawem, 

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

e) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych 

narusza przepisy o ochronie danych osobowych. 

 

 


