
Imię i nazwisko/Nazwa firmy, adres                                       Gdynia, dnia …………………… 
 
………………………………….. 
 
…………………………………. 
 
…………………………………. 
 
PESEL/NIP ……………………… 
                                                                  
 
 
                                                                        Urząd Miasta Gdyni 
                                                   Referat Księgowości Dochodów Budżetowych 
 
 
 

Wniosek o wydanie informacji  
 

Proszę o wydanie informacji dotyczącej :  ……………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
Informacja potrzebna jest w celu :  ……………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
 
   
Dane kontaktowe……………………………                        ………………………………… 
                                                           (tel., e-mail )                                                                                          Czytelny podpis      
 
 
 
 
 
 
 
Wniosek można wysłać pocztą lub korzystając z tzw. wrzutni na dokumenty w wejściu głównym do budynku 
Urzędu Miasta lub za pomocą profilu zaufanego. 
Oryginał informacji zostanie przekazany Państwu po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem Referatu 
Dochodów  - tel.: (58) 668 88 40,  (58) 668 82 60 lub e-mail : wydz.ksiegowosci@gdynia.pl , 
j.solodzinska@gdynia.pl , e.swiatek@gdynia.pl  
 

 

 

 

 

 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 
 

 
 
Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
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, dalej RODO, informujemy, 
że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Gdyni z siedzibą przy al. Marsz. 

Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia.  
Z administratorem, w zakresie objętym niniejszą informacją, można się kontaktować w następujący 
sposób: 
a) listownie: Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 
b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: wydz.ksiegowosci@gdynia.pl 
c) telefonicznie: +48 58 668-82-60 

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych, z którym kontakt jest możliwy poprzez e-
mail: iod@gdynia.pl lub adres pocztowy: Al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia. 

3. Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu realizacji wniosku o udzielenie informacji. 
Administrator nie przewiduje przetwarzania uzyskanych danych osobowych w celach innych niż wskazane 
w zdaniu poprzedzającym, gdyby jednak taka okoliczność miała mieć miejsce, o wykorzystaniu uzyskanych 
danych osobowych na inne cele zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być: 

a) podmioty publiczne, sądy i inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym;  
b) firmy świadczące usługi z zakresu asysty technicznej systemów informatycznych oraz programów 

dziedzinowych w Urzędzie Miasta Gdyni; 
c) operator pocztowy, z którym Urząd Miasta Gdyni zawarł umowę na świadczenie usług pocztowych 

i kurierskich. 
W przypadku ujawnienia się konieczności przekazania danych odbiorcom innym niż w zdaniu 
poprzedzającym, zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y. 

5. Administrator nie przewiduje przekazania uzyskanych danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan o tym odrębnie 
poinformowana/y. 

6. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania w oparciu o 
otrzymane dane osobowe. 

7. Czas przetwarzania danych osobowych obejmować będzie okres wynikający z przepisów prawa 
upoważniających do zachowania i archiwizacji pozyskanych danych osobowych, w szczególności okres 
wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach tj. 5 
lat licząc od roku następnego od roku w którym wydano informację. 

8. Ma Pani/Pan prawo do: 
a) żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie administratora (art. 

15 RODO), 
b) żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO), 
c) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO), 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO) 

9. Administrator informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi 
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, dotyczącej niezgodności 
przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO. 

10. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa. Konsekwencją niepodania danych będzie brak 
możliwości udzielenia informacji wskazanej we wniosku.. 

 


