
Proszę o zapoznanie się z poniższą klauzulą informacyjną. 

Administratorem danych osobowych wnioskodawców, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Krajowe Centrum 

Hodowli Zwierząt ul. Sokołowska 3, 01-142 Warszawa (dalej jako „Administrator”). 

Cel przetwarzania danych  

Celem przetwarzania Danych Osobowych jest udzielenie odpowiedzi na złożony wniosek o udzielenie informacji 

publicznej, w zakresie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t. j. Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1764, z 2017 r. poz. 933) 

Podstawa prawna przetwarzania danych 

Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia UE 

2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej jako „RODO”), to jest w ramach wypełnienia obowiązków prawnych 

ciążących na Administratorze 

Odbiorcy danych 

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć upoważnieni pracownicy Administratora. 

Okres przechowywania danych 

Dane Osobowe będą przechowywane przez 10 lat w związku z przepisami archiwalnymi.  

Zasady gromadzenia danych 

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak niezbędne do 

rozpatrzenia wniosku. 

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 

Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 

a. prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,  

b. prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO 

lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”). 

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te 

dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres siedziby lub adres 

email kchz@kchz.agro.pl lub z wyznaczonym przez Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). 

Kontakt do IOD: iod@kchz.agro.pl. 

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez 

Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 



DANE WNIOSKODAWCY 

Nazwisko i Imię / Jednostka: ......................... .................................................... 

Nr PESEL / REGON:.......................................................................... ................ 

Adres: ................................................................................................................. 

Nr telefonu: ........................................................................................................ 

Adres email: ....................................................................................................... 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 

1764, z 2017 r. poz. 933) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

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

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

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

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

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

SPOSÓB I FORMA UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI*: 

 przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres, 

 przesłanie informacji w formie wydruku pocztą na podany powyżej adres, 

 
przesłanie pocztą na powyższy adres w formie zapisu na **:  

                   □ dysku CD                   □ dysku DVD 

 udostępnienie dokumentów do wglądu w urzędzie, 

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

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

Miejscowość, data    podpis wnioskodawcy 

Uwagi: 

* proszę zakreślić właściwe pole krzyżykiem 

** wypełnić, jeśli adres jest inny niż podany wcześniej 

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt zastrzega prawo pobrania opłaty od informacji udostępnionych 

zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej 

 

Wnioski prosimy kierować na adres:  

Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt 

ul. Sokołowska 3 

01-142 Warszawa 

Faks: (22) 632 01 15 

 
Uwagi:  

* proszę zakreślić jedno właściwe pole krzyżykiem 

** proszę wybrać jeden z nośników przez zakreślenie właściwego pola krzyżykiem 

 


