
Świerzowa Polska, dnia ................................  

........................................................................  
     imię i nazwisko  

       Wnioskodawcy/Przedstawiciela Ustawowego  
 

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

 

.......................................................................  
       dane kontaktowe 

 

 

Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej 

ul. Szkolna 31 

       38-457 Zręcin 

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) / ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

(Dz.U. z 2019 r. poz. 848)1 jako2: 

 osoba ze szczególnymi potrzebami3, 

 przedstawiciel osoby ze szczególnymi potrzebami (proszę podać imię i nazwisko 

osoby ze szczególnymi potrzebami) 

………………………………………………………………………………………….. 

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie*: 

 dostępności architektonicznej,  

 dostępności informacyjno-komunikacyjnej, 

 dostępności cyfrowej.  

 

                                                           
1 niewłaściwe skreślić 
2 właściwe podkreślić 
3 osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których 

się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, 

aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. 

  



Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej zapewnienie dostępności w Zespole 

Szkół w Świerzowej Polskiej w obszarze architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym 

lub cyfrowym (proszę wskazać i opisać barierę wraz z podaniem jej lokalizacji, a w przypadku 

dostępności cyfrowej dokładny adres niedostępnej treści): 

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

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

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

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

 

Wskazanie interesu faktycznego (w tym krótki opis rodzaju sprawy, którą Wnioskodawca 

pragnie załatwić w Zespole Szkół w Świerzowej Polskiej):  

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

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

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

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

 

Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności / alternatywnego sposobu dostępu 

do informacji cyfrowej: 

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

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

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

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

 

Wskazanie preferowanego sposobu odpowiedzi na wniosek4:  

1. Kontakt telefoniczny ……………………………………………………………. 

2. Korespondencja pocztowa ……………………………………………………… 

3. Korespondencja elektroniczna (e-mail) ………………………………………… 

4. Odbiór osobisty 

 

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

    (podpis wnioskodawcy) 

                                                           
4 właściwe podkreślić oraz wskazać dane do wybranego sposobu udzielenia odpowiedzi 



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rozpatrzeniem  

wniosku  o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych),  dalej: RODO, informujemy, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zespół Szkół w Świerzowej Polskiej,  

ul. Szkolna 31, 38-457 Zręcin, e-mail: dyrektor@zsswierzowa.pl. 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, kontakt z nim możliwy jest za pomocą 

poczty elektronicznej pod adresem:  inspektorodo@onet.pl lub tradycyjnie na adres siedziby 

administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku 

 o zapewnienie  dostępności. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj.  

przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na  administratorze 

wynikającego z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu  dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz.1062)  

5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane jedynie w okresie niezbędnym do rozpatrzenia 

wniosku oraz w celach archiwizacyjnych zgodnie z kategorią archiwalną. Szczegóły można 

uzyskać kontaktując się z Administratorem. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, żądania 

usunięcia lub ograniczenia  przetwarzania,  a także żądania sprzeciwu na przetwarzanie. 

7. Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, które uprawnione są do ich  

otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto na podstawie powierzenia przetwarzania danych 

osobowych, dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom prowadzącym działalność 

pocztową, podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej działalności na  jego 

zlecenie,  w szczególności dostawcom zewnętrznych systemów i programów informatycznych. 

8. Złożenie wniosku jest dobrowolne, tym samym przekazanie danych nie jest obowiązkowe. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia wniosku.  

9. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji  międzynarodowej, 

a także nie będą profilowane. Nie będą również służyły do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji.   

10. Jeśli stwierdzą Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy  RODO, 

mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes  Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  

 


