
DANE WNIOSKODAWCY: 
Nazwisko i Imię / Jednostka: ........................................ 

adres: ........................................................................... 

nr tel.: ..........................................…… 

e-mail: .............................................. 

 

 

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. 
Aleja Jana Pawła II 4 
44-330, Jastrzębie-Zdrój 

 

WNIOSEK 

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r.  
(Dz.U. z 2022 poz. 902 j.t.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym 
zakresie: 
......................................................................................................................................................... 

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

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

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

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

SPOSÓB  I  FORMA  UDOSTĘPNIENIA  INFORMACJI:* 

dostęp do przeglądania informacji w JSW S.A. 
kserokopia  
pliki komputerowe  

RODZAJ  NOŚNIKA:* 

CD-ROM 
INNY ...................................................... 

FORMA  PRZEKAZANIA  INFORMACJI:* 

Przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres: ....................................................  
Przesłanie informacji pocztą na adres: 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
Odbiór osobisty przez wnioskodawcę  

 
JSW S.A. zastrzega sobie prawo pobierania opłaty od informacji udostępnianych zgodnie  
z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 
 

 

 

 

 

 

.....................................................  ........................................................ 
   miejscowość, data     podpis wnioskodawcy 

 

 

* właściwe pola zakreślić krzyżykiem 

 

 

 

 

  

  
 

  

 



 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
 
Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych, dalej RODO informujemy, że: 
 
-  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.  

w Jastrzębiu-Zdroju (44-330), Al. Jana Pawła II 4, wpisaną do rejestru przedsiębiorców 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod 
numerem KRS  0000072093. 

-  Powołano Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może Pani/Pan 
skontaktować się telefonując pod  numer:  32 756 43 61,  pisząc na adres siedziby  
JSW S.A. lub pisząc  na adres  mailowy: iod@jsw.pl 

-  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia obowiązku prawnego, 
polegającego na rozpatrzeniu wniosku o udostępnienie informacji publicznej, zgodnie   

 z przepisami Ustawy o dostępie do informacji publicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c 
RODO. 

-  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla  realizacji wniosku 
o udostępnienie informacji publicznej. 

-  Pana/Pani dane osobowe  będą przetwarzane przez okres realizacji wniosku oraz po jego 
zakończeniu, zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji. 

- Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na 
podstawie przepisów prawa. 

-   Ma Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

-  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/ organizacji  
międzynarodowych. 

-  Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany. 
-  Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacjach określonych w art. 77  
ust. 1 RODO. 

 
 

 


