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 : 45املعلومات

:65كلفة الوثائق املطلوبة

 .ة املعنيةأخاص باملؤسسة أو الهي1
 والهاتف. عند االقتضاء، يجب تحديد البريد اإللكتروني 2،3
 .ةاختياريبصفة د طبيعة املعلومات املطلوبة يتحديمكن 4
 املعنية ةيـأو الهمؤسسة يتم تسليم املعلومات حسب الطريقة والشكل املتاحين للتوفر املعلومات بالشكل املرغوب فيه، س في حال عدم5
 .ة املعنيةأاالقتضاء من طرف املؤسسة أو الهييحدد عن 6

  -IIنوع الطلب 

 -III بيانات شخصية

 -IVالطلب)ة(  صاحب

 V-المعلومات المطلوبة

 - I ة المعنيةالمؤسسة أو الهيأ
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افق صاحب )ة( الطلب على معالجةبالتوقيع على  )اِذكر الغايات من من اجل .......... (اإلدارة او الهيئة املعنية )اسم معطياته الشخصية من طرف هذه االستمارة، يو

اقبة حماية املعطيات ذات الطابع الشخص ي تحت املعالجة( رقم:.......... يمكن أن ترسل هذه املعطيات . هذه املعالجة كانت موضوع طلب إذن لدى اللجنة الوطنية ملر

.()اذكر كل املرسل إليهم املحتملينالشخصية املجمعة إلى .............

.09-08ملقتضيات القانون  وفقا والتعرض الولوج والتصحيحه)ها( في صال ب............ ملمارسة حقوقاالت لصاحب )ة( الطلب يمكن
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................................... ..................................................................

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

................................... ..................................................................
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:7توقيع صاحب )ة( الطلب

  يوما من أيام العمل، ابتداء من تاريخ تسلم الطلب.  (20)الحصول على املعلومات داخل أجل ال يتعدى عشرين يتم الرد على طلب 

 التالية: تحاال الملدة مماثلة، في من أيام العمل يوما  (20) تمديد أجل عشرينة املعنية أيمكن للمؤسسة أو الهي 

 عدم تمكن املؤسسة أو الهيأة املعنية من االستجابة، كليا أو جزئيا، لطلب املعني باألمر خالل األجل املذكور، •

 كان الطلب يتعلق بعدد كبير من املعلومات، إذا  •

 خالل نفس األجل، توفيرها إذا تعذر  •

 كان تقديمها يحتاج إلى استشارة الغير قبل تسليمها. إذا  •

 األسباب املعللة لهذا التمديد. ذكر يتم إشعار طالب املعلومات مسبقا بهذا التمديد كتابة أو عبر البريد اإللكتروني، مع  ،الحاالتفي جميع 

 ة املعنية بالرد على طلب الحصول على ئفي حالة االستعجال التي تقتضيها ضرورة حماية وسالمة وحرية األشخاص، تلتزم املؤسسة أو الهي

 أيام.  (3)اخل أجل ثالثةاملعلومات د

  إلى:لطالب املعلومات الحق في تقديم شكاية 

أو من  من تاريخ انقضاء األجل القانوني املخصص للرد على طلبهعمل  يوم (20)رئيس املؤسسة أو الهيأة املعنية داخل أجل عشرين •

 ؛ تاريخ التوصل بالرد

يوما املوالية النصرام األجل القانوني املخصص للرد عل  (30)لجنة الحق في الحصول على املعلومات داخل أجل ال يتعدى ثالثين  •

شكايته املوجهة إلى رئيس املؤسسة أو الهيأة املعنية، أو من تاريخ التوصل بالرد على هذه الشكاية، والتي يتعين على اللجنة دراسة 

 يوما من تاريخ التوصل بها.  (30)عني باألمر بمآلها داخل أجل ثالثينالشكاية وإخبار امل

  يوما من تاريخ  (60)في قرار رئيس املؤسسة أو الهيأة املعنية، داخل أجل ستينأمام املحكمة اإلدارية املختصة لطالب املعلومات حق الطعن

 ن تاريخ انصرام األجل القانوني املخصص للرد على شكايته.  التوصل بجواب لجنة الحق في الحصول على املعلومات بشأن شكايته، أو م

  13.31من القانون رقم  6تستعمل املعلومات املحصل عليها طبقا ملقتضيات املادة 

  13.31من القانون رقم  7تستثنى من الحق في الحصول على املعلومات، كل املعلومات املحددة طبقا ملقتضيات املادة 
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....................................................................................................................املكلف:الكامل للشخص  االسم
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 VI-ضمانات الحق في الحصول على المعلومات

 ة المعنيةأبالمؤسسة أو الهي خاص 
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