
WNIOSKODAWCA: 

.......................................... 

.......................................... 

.......................................... 

(imię i nazwisko/nazwa, adres, adres e-mail)  

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej Sp. z o.o.  

ul. Słoneczna 46 

10-710 Olsztyn  

 

 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

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

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

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

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

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych informacji w 

następujący sposób*: 

 

 przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres 

 przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres 

 udostępnienie dokumentów do wglądu w Spółce 

 inny sposób:  …………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

..................................................... .............................................. 

miejscowość i data      podpis wnioskodawcy 

 
 

Uwagi:  

* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem 

 

Pouczenie: 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej - udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje 

bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być 

udostępniona w tym terminie, MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie 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 przypadku uchybienia przez MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie powyższemu terminowi - wnioskujący jest uprawniony 

do wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego. 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych: 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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), informujemy: 

 



Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

ul. Słoneczna 46 10-710 Olsztyn. 

Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych podane są na stronie internetowej 

https://www.bip.mpec.olsztyn.pl/ 

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art.6 ust. 1 lit. c RODO, w celu 

rozpatrzenia Pani/Pana wniosku o udostępnienie informacji publicznej oraz prowadzenia postępowania z zakresu 

dostępu do informacji publicznej. 

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest realizacja obowiązków wynikających 

z ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.) 

i Kodeksu postępowania administracyjnego.  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku i zakończenia 

postępowania z zakresu dostępu do informacji publicznej a po zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym 

Spółki wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (czas archiwizacji). 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych i prawo do ich sprostowania.  
Jednocześnie informujemy, że Pani/Pana dane będą archiwizowane zgodnie z regulacjami obowiązującymi 

w  MPEC Sp. z o.o. w Olsztynie. 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie 

Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione na stronie internetowej https://www.bip.mpec.olsztyn.pl/, 

poprzez zamieszczenie skanu wniosku wraz z odpowiedzią.  

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

 

 

 

https://www.bip.mpec.olsztyn.pl/
https://www.bip.mpec.olsztyn.pl/

