Karta sprawy
I.

Tytuł sprawy:

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
II.

Podstawy prawne:

ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji
sektora publicznego
III.

Wymagane dokumenty:

1.

Wniosek może dotyczyć umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały
i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych
i przechowywanych w systemie teleinformatycznym podmiotu zobowiązanego.

2.

Wniosek powinien zawierać w szczególności następujące informacje:
1) nazwę podmiotu zobowiązanego;
2) informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres
umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego
wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
3) wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane,
a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego
wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło
udostępniania lub przekazania;
4) wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności,
w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane,
w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
5) wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci
elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
6) wskazanie:
a) sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane
lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo
b) sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych
w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy.

3.
4.

Wniosek wnosi się w postaci papierowej albo elektronicznej.
Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się do podmiotu zobowiązanego
w przypadkach, gdy informacje sektora publicznego:
1) nie są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej lub w portalu danych;
2) są udostępniane w innym systemie teleinformatycznym niż określony w pkt 1 i nie
zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne
wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
3) będą wykorzystywane na warunkach innych niż zostały dla tych informacji określone;

4) są udostępniane lub zostały przekazane na podstawie innych ustaw określających
zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.
5. W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę
do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni
od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
IV.

Wymagane opłaty:

Informacje sektora publicznego udostępnia się lub przekazuje w celu ponownego
wykorzystywania bezpłatnie.
Urząd może jednak nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie
lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne
wykorzystywanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.
Urząd ustalając opłaty uwzględnia koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora
publicznego w określony sposób lub w określonej formie oraz inne czynniki, które będą brane
pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosków o ponowne wykorzystywanie, mogących mieć wpływ
w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.
Powyższe koszty mogą obejmować koszty czynności związanych z anonimizacją
lub ze środkami zastosowanymi w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu
przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego
wykorzystywania w określony sposób lub w określonej formie.
Powyższa opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.
V.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

1. Osobiście: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, Kancelaria Ogólna (parter), w godzinach
pracy Urzędu: poniedziałek-piątek 7:30-15:30.
2. Pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Artura
Grottgera 4, 20-029 Lublin.
3. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej,
poczta elektroniczna - info@lubelskie.pl
VI.

Termin załatwienia sprawy:

Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania wniosku.
Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd zawiadamia w tym
terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek,
nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.
VII.

Tryb odwoławczy:

1. Wnioskodawca, który otrzymał od Marszałka Województwa Lubelskiego ofertę zawierającą
warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne
wykorzystywanie lub w przypadku, o którym mowa w art. 10 ust. 4 ustawy, informację
o przyczynach braku możliwości przekazania informacji sektora publicznego i wskazanie,

Strona 2 z 4

w jaki sposób lub w jakiej formie informacje sektora publicznego mogą zostać przekazane,
może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty, złożyć sprzeciw z powodu naruszenia
przepisów ustawy albo zawiadomić Marszałka Województwa Lubelskiego 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 Marszałek
Województwa Lubelskiego, w drodze decyzji, rozstrzygnie o warunkach ponownego
wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie lub w przypadku,
o którym mowa w art. 10 ust. 4, odmówi wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie
informacji sektora publicznego.
2. Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne
wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego
wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy
do spraw informatyzacji.
VIII.

Informacje dodatkowe:

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych
na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego w Lublinie (umwl.bip.lubelskie.pl) obejmują:
1. obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji sektora
publicznego ponownie wykorzystywanych od Urzędu,
2. obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji sektora publicznego ponownie
wykorzystywanych,
3. Urząd nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne
wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na
stronie BIP Urzędu, w szczególności za dostępność, poprawność, aktualność, kompletność
lub jakość udostępnianych lub przekazywanych informacji.
W przypadku informacji sektora publicznego, których przekazanie następuje na wniosek,
Urząd może określić indywidualnie warunki ich ponownego wykorzystywania. Urząd może
określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora
publicznego mających cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów
ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących
bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych
lub objętych prawami do odmian roślin w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca
2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin, do których przysługują mu prawa. Wówczas Urząd
określi
warunek
zobowiązując
użytkownika
do
poinformowania
o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.
IX.

Komórka odpowiedzialna za załatwienie sprawy:

Departament Organizacyjno – Prawny
ul. Artura Grottgera 4, 2-029 Lublin
tel. 81 4416648, 81 4416646
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X.

Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych:

Zgodnie z art. 13 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem, który odpowiada za przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest
Województwo Lubelskie reprezentowane przez: Marszałka Województwa Lubelskiego
z siedzibą przy ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, www.lubelskie.pl
2. Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można
skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych
oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Z Inspektorem
można się kontaktować pod adresem: ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin,
(adres mailowy: iod@lubelskie.pl).
3. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu rozpatrywania wniosków o ponowne
wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz w celu archiwalnym. Podstawą prawną
przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust 1 lit. c RODO, w związku z:
a) art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym
wykorzystywaniu informacji sektora publicznego,
b) art. 5 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 6 ust. 1 i 2b ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
4. Dane będą przetwarzane przez okres archiwalny zgodnie z wymaganiami prawnymi
określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie
instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dokumentacja będzie przetwarzana
w tut. Urzędzie przez okres 5 lat, a następnie zostanie poddana procedurze ekspertyzy
archiwalnej. Okres przechowywania może zostać wydłużony przez archiwum państwowe.
5. Dane mogą być udostępnione jedynie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów
prawa oraz podmiotom świadczącym usługi na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Lubelskiego: operatorom pocztowym i kurierom, dostawcom systemów informatycznych
i usług z zastrzeżeniem zapewnienia odpowiedniej ochrony danych osobowych.
6. Ma Pani/Pan prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania.
7. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych
narusza przepisy RODO.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem określonym w przepisach.
Niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
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