………………………., dnia…………………….
Miejscowość

Urząd Gminy w Mniszkowie
ul. Powstańców Wielkopolskich 10
26-341 Mniszków

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI ARCHITEKTONICZNEJ LUB
INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ

1. Dane osoby składającej wniosek:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………
Adres zamieszkania …………………………………………………………….
Telefon lub email ………………………………………………..……………….

Jeżeli składa Pan/Pani wniosek jako przedstawiciel ustawowy innej osoby, proszę wpisać poniżej
swoje dane:
Imię i nazwisko: …………………………………………….…………………………….
Adres zamieszkania ………………………………………………………………………
Telefon lub email: ………………………………………………………………………….

2. Proszę o zapewnienie dostępności w następującym zakresie:
DOSTĘP ARCHITEKTONICZNY:
Opisz brak dostępności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….…………………………………………….……………………………………………………………………………………………….

DOSTĘP INFORMACYJNO – KOMUNIKACYJNY:
Opisz brak dostępności:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Proszę wskazać/określić sposób zapewnienia dostępności:
……………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Jak Urząd powinien się z Panem/Panią skontaktować?:

1. Telefonicznie (jeśli numer jest inny niż wyżej) …………………………………………………………………………
2. Adres pocztowy (inny niż wyżej wskazany): …………………………………………………………………………….
3. Adres email (inny niż wyżej): …………………………………………………………………………………………………..
4. Inna forma (jaka?) …………………………………………………………………………………………………………………..

5. Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016), zwanym dalej RODO informuję, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Mniszków z siedzibą w Urzędzie Gminy
w Mniszkowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków.
2. W sprawach dotyczących danych osobowych, proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych tel.:
44 756 15 22, ul. Powstańców Wielkopolskich 10, 26 - 341 Mniszków, e-mail: iod@mniszkow.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
w celu realizacji praw i obowiązków wynikających z: ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 r. oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (numer
telefonu, adres e-mail).
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być organy w adzy publicznej w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt
3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przys ugują Pani/Panu następujące uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawid owe
lub niekompletne;
c) prawo do usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których by y zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wnios a sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych.
7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przes ankę przetwarzania
danych osobowych stanowi przepis prawa.

..………………..……………………
podpis wnioskodawcy/opiekuna

