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Katowice, dnia ………………………………………. 

 

 

Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 
w Katowicach 

ul. Graniczna 29 
40-017 Katowice  

 

 

Imię i Nazwisko Wnioskodawcy:   ……………………………………………….……………………… 

Adres zamieszkania Wnioskodawcy:  ……………………………………………….……………………… 

PESEL/REGON Wnioskodawcy1  ……………………………………………….……………………… 

Numer telefonu Wnioskodawcy  ……………………………………………….……………………… 

 

 

Wniosek o udostępnienie informacji o danych osobowych 

 

Jestem pracownikiem/współpracownikiem/kontrahentem2 WODGiK Katowice. Na podstawie art. 15 RODO 

wnoszę o udostępnienie informacji związanych z przetwarzaniem przez Państwa moich danych osobowych 

poprzez odpowiedź na następujące pytania3: 

 

Jakie dane osobowe mnie dotyczące są przetwarzane?  

Jakie są cele przetwarzania?  

Jak długo moje dane będą przechowywane?  

Jakim odbiorcom moje dane zostały lub zostaną ujawnione?  

Z jakich źródeł pochodzą moje dane osobowe?  

Czy podejmują Państwo wobec mnie zautomatyzowane decyzje, a jeśli tak, to jakie są zasady ich 

podejmowania i jakie są przewidywane konsekwencje takiego przetwarzania dla mnie? 

 

Inne 

 

 

 

Odpowiedź na niniejszy wniosek odbiorę: 

 

osobiście po wcześniejszym poinformowaniu mnie o Państwa gotowości na numer telefonu podany 

we wniosku ………………………………………. 

 

korespondencyjnie za pośrednictwem poczty wysłanej na mój adres zamieszkania/na adres 4  

 
1 REGON należy podać w przypadku, gdy z wnioskiem zwraca się osoba fizyczna przedsiębiorca prowadząca działalność gospodarczą, w 

pozostałych przypadkach należy wpisać numer PESEL 
2 Niepotrzebne skreślić 
3 Należy postawić krzyżyk przy żądanej informacji 
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…………………………………………………………………………………………………………….. 

za pośrednictwem poczty elektronicznej wysłanej na adres: 

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

 

 

Jednocześnie zostałem/am poinformowany/a o tym, że w przypadku żądania przesłania odpowiedzi na 

niniejszy wniosek za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej, WODGiK Katowice nie ponosi 

odpowiedzialności za odebranie przesłanych danych przez osoby nieuprawnione, w szczególności: osoby 

mające upoważnienie do odbioru korespondencji kierowanej do Wnioskodawcy, osoby działające bez takiego 

upoważnienia w wyniku przekazania przesyłki osobie nieuprawnionej przez pracownika poczty lub osób 

mających dostęp do adresu email Wnioskodawcy. 

 

 

 

 

 

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

                                   Data i podpis Wnioskodawcy    

 

 

Tożsamość Wnioskodawcy została ustalona przez osobę działającą w imieniu WODGiK Katowice., na podstawie 

dokumentu tożsamości ze zdjęciem tj. …………………………………………………………. 

Wniosek został zarejestrowany pod numerem ………………………………………. . 

 

 

 

 

………………………………………..   

Data i podpis przyjmującego wniosek   

 
4 W przypadku podania innego adres do korespondencji „adres zamieszkania” należy przekreślić i wpisać adres do korespondencji w 

sprawie 



 
 

 

3 | WODGiK Katowice 

 
 

METRYKA SPOSOBU ZAŁATWIENIA WNIOSKU: 

 

1. Numer wniosku    ……………………………………………………………… 

 

2. Data wpływu wniosku   ……………………………………………………………… 

 

3. Data przekazania wniosku administratorowi danych osobowych …………………………………. 

 

4. Data sporządzenia odpowiedzi      …………………………………. 

 
5. Data poinformowania Wnioskodawcy o gotowości do przekazania odpowiedzi wraz z określeniem 

sposobem poinformowania Wnioskodawcy ……………………………………………………………… 

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

 

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

 

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

 

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

 

6. Data wysłania odpowiedzi      …………………………………. 

 

7. Data odebrania odpowiedzi  przez Wnioskodawcę   …………………………………. 

 
8. Inne uwagi: 

 

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

 

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

 

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

 

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

 
 


