
                                                                                                                     Wołczyn, dnia …………..

                                                                                                         Urząd Miejski w Wołczynie 
                                                                                                          ul. Dworcowa 1
                                                                                                          46-250 Wołczyn

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 

1. Dane osoby wnioskującej o zapewnienie dostępności:

    Imię i nazwisko

    ………………………………………………………………………………………………………

    Adres zamieszkania 

    ………………………………………………………………………………………………………

2. Bariera utrudniająca lub uniemożliwiająca dostępność w zakresie architektonicznym
    lub informacyjno – komunikacyjnym:

    ………………………………………………………………………………………………………
   

    ……………………………………………………………………………………………………....

    ………………………………………………………………………………………………………

3. Kontakt z wnioskodawcą (należy wypełnić właściwą opcję):

• listownie, na adres

           ………………………………………………………………………………………………….

• mailowo, na adres

            …………………………………………………………………………………………………

• telefonicznie – numer telefonu

            …………………………………………………………………………………………………

4. Proponowany sposób zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy:

     …………………………………………………………………………………………………….

     ……………………………………………………………………………………………………..

     ……………………………………………………………………………………………………..

     ……………………………………………………………………………………………………..

                                                                                                                ………………………………
                                                                                                                                     podpis



Klauzula 
informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku ze złożeniem  wniosku

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA

Administratorem  Pani  /  Pana  danych  osobowych  przetwarzanych  w
Urzędzie  Miejskim  w  Wołczynie  jest  Burmistrz  Wołczyna,  którego
siedziba mieści się w Wołczynie, przy ul. Dworcowej 1. 

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA

Z  administratorem  można  się  skontaktować  poprzez  adres  email
info@wolczyn.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA 
OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się
Pani / Pan skontaktować poprzez email: rodo@wolczyn.pl, lub pisemnie
na adres siedziby administratora. 

CELE PRZETWARZANIA
I PODSTAWA PRAWNA 

Dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia wniosku złożonego
przez  wnioskodawcę na  podstawie  ustawy z  dnia  19  lipca  2019 r.  o
zapewnieniu  dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami
(podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

ODBIORCY DANYCH Instytucje uprawnione na podstawie przepisów prawa i inne podmioty,
które na podstawie stosownych umów przetwarzają dane osobowe dla
których administratorem jest Burmistrz Wołczyna.  

PRZEKAZYWANIE 
DANYCH DO PAŃSTW 
TRZECICH LUB 
ORGANIZACJI 
MIĘDZYNARODOWYCH

Nie  przekazujemy  Pani/Pana  danych  poza  teren
Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego

OKRES 
PRZECHOWYWANIA 
DANYCH

Dane  osobowe  przechowywane  będą  zgodnie  z  właściwą  kategorią
archiwalną

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo
żądania ich sprostowania, prawo ograniczenia ich przetwarzania, prawo
wyrażenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania ze względu na Pana/Pani
szczególną sytuację, prawo do ich przenoszenia 

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO

Przysługuje  Pani/Panu  również  prawo  wniesienia  skargi  do  organu
nadzorczego  zajmującego  się  ochroną  danych  osobowych  tj.  Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


