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Określenie rodzaju lub zakresu sprawy
Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1243 z późn. zm.).
Komórka prowadząca sprawę:
Wydział Zarządzania, Administracji i Bezpieczeństwa.
Czym jest ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego?
Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego rozumiane jest jako
wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne
nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w
posiadaniu podmiotów zobowiązanych, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci
papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach
komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel
wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.
Kiedy informacja sektora publicznego zostanie udostępniona?
Ponownemu wykorzystywaniu podlegają informacje sektora publicznego:
1) udostępnione na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
we Włocławku;
2) przekazane na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.
Wniosek o ponowne wykorzystanie
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora
publicznego:
1) nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej;
2) została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie
zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne
wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
4) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady
i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
Wnioski mogą być wnoszone:
1) w formie pisemnej w Kancelarii Starostwa Powiatowego we Włocławku;
2) w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
3) e-mailem na adres: starostwo@powiat.wloclawski.pl
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Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę
do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia
otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
Organ po rozpatrzeniu wniosku zobowiązany jest:
1) przekazać informację sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania
bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
2) poinformować o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku
posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę (wyraża zgodę
na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego);
3) złożyć
ofertę
zawierającą
warunki
ponownego
wykorzystywania
lub poinformować o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
4) odmowy, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie
informacji sektora publicznego.
Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni
od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest
przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy
o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo Powiatowe we Włocławku, w drodze
decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat
za ponowne wykorzystywanie.
Opłaty
Informacja sektora publicznego wytworzona w Starostwie Powiatowym we Włocławku jest
udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady,
bezpłatnie. Jednakże każdorazowo przy przekazywaniu informacji sektora publicznego na
wniosek o ponowne wykorzystywanie Starostwie Powiatowym we Włocławku może określić
inne warunki jej ponownego wykorzystywania, z uwzględnieniem art. 17 ustawy z dnia
25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.
Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji
sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które
będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie,
które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna
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wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio
związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego
wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.
Starostwo Powiatowe we Włocławku umożliwiając ponowne wykorzystywanie, w sposób
stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych
i przechowywanych w jego systemie teleinformatycznym, może nałożyć opłatę za ponowne
wykorzystywanie, uwzględniającą koszty wynikające z dostosowania systemu
teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku
o ponowne wykorzystywanie.
Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne
wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu
1) Sprzeciw
Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania
informacji sektora publicznego, a także wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może,
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów
ustawy albo zawiadomić Starostwo Powiatowe we Włocławku o przyjęciu oferty. Brak
zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest
równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Starostwo
Powiatowe we Włocławku, w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego
wykorzystywania lub o wysokości opłat.
2) Odwołanie
Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości
opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postępowania administracyjnego.
3) Skarga
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie informacji sektora
publicznego stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu
przed sądami administracyjnymi, z tym że:
− przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia
otrzymania skargi,
− skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią
na skargę.
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Miejsce załatwienia sprawy
Starostwo Powiatowe we Włocławku,
ul. Cyganka 28,
87-800 Włocławek
tel. 54 230-46-66, fax. 54 230-46-71
w godzinach pracy urzędu:
Wtorek:
Piątek:
Pozostałe dni robocze :

7.30 – 17.00
7.30 – 14.00
7.30 – 15.30

KLAUZULA INFORMACYJNA
(obowiązuje od dnia 25 maja 2018 r.)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) –
dalej RODO − informuję, że:
I.

Administrator Danych Osobowych
Administratorem Danych Osobowych jest Starosta Włocławski z siedzibą
w Starostwie Powiatowym we Włocławku, ul. Cyganka 28, 87-800 Włocławek.

II.

Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować
w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod numerem telefonu 54 230-46-33,
e-mail: abi@powiat.wloclawski.pl lub pisemnie na adres siedziby, wskazany w pkt I.

III.

Cele i podstawy przetwarzania
Twoje dane przetwarzane będą w celu:
1) rekrutacji na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili
przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych
osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania,
którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem;
2) wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
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3) pomocy konsumenckiej, ponieważ jest to niezbędne do ochrony Twoich
żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (art. 6 ust. 1 lit. d
RODO);
4) realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne
do wykonania zdania, które Administrator realizuje w interesie publicznym
w ramach powierzonej władzy publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
IV.

Prawo do sprzeciwu
W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania
Twoich danych opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzać Twoje
dane, chyba że będzie w stanie wykazać, że dane te będą niezbędne od ewentualnego
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

V.

Okres przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zasadami przechowywania akt
i klasyfikacji dokumentacji archiwalnej.

VI.

Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym
na podstawie przepisów prawa.

VII.

Informacja o zamiarze przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego
lub organizacji międzynarodowej
Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani
do organizacji międzynarodowych.

VIII.

Prawa osób, których dane dotyczą:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz uzyskania ich kopii,
b) prawo do sprostowania swoich danych,
c) prawo do usunięcia swoich danych („prawo do bycia zapomnianym”),
d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
e) prawo do przenoszenia danych,
f) prawo do sprzeciwu,
g) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed
jej cofnięciem,
h) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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IX.

Informacje o wymogu/dobrowolności podania danych
Podanie danych w zakresie wymaganym obowiązującymi przepisami prawa jest
obowiązkowe. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych
ma charakter dobrowolny.

X.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

Administrator Danych Osobowych
Starosta Włocławski

Opracowała: Aleksandra Pasterczak
Zatwierdził: Piotr Krygier – Naczelnik Wydziału Zarządzania, Administracji i Zarządzania
Obowiązuje od: 14.06.2017 r.
Aktualizacja: Emilia Kordylewska – dnia 31.01.2019 r.

