Miejscowość………., dnia…….
…………………………………….
(imię i nazwisko wnioskodawcy)
……………………………………
(adres wnioskodawcy)
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) jako:


osoba ze szczególnymi potrzebami,



przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami *

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie:


dostępności architektonicznej,



dostępności informacyjno – komunikacyjnej. *

Wskazuję barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą zapewnienie dostępności w Zespole Szkół
Zawodowych w Bogatyni (wraz z uzasadnieniem):
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………..……………………………………………………………………………………………
………………
……………………………………………………………………………………
Jednocześnie wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności:
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………….………………
………………
Proszę skontaktować się ze mną w następujący sposób:
1. Telefonicznie ……………………………………………………………………………
2. Adres pocztowy ……………………………………………………………………………
3. Adres email …………………………….………………………………………………
4. Inna forma (jaka?) …………………………………..………………………………………

…………………………………
Data i podpis wnioskodawcy
*właściwe podkreślić

Klauzula informacyjna dla osoby ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciela
ustawowego
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
dnia 27 kwietnia 2016r. 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).
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Zawodowych w Bogatyni,
którego siedziba znajduje się w Bogatyni, przy ul. Tadeusza Kościuszki 33, telefon 75 77 33 374
2. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować
drogą e-mailową: iod.zsz@powiat.zgorzelec.pl.
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2
lit. g RODO w związku z ustawą o zapewnieniu dostępności osobą ze szczególnymi potrzebami w
celu realizacji wniosków o zapewnienie dostępności.
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów
prawa oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia w zakresie (dostawcom
usług IT, firmą hostingowym, firmą brakującym dokumenty archiwalne, podmiotom świadczącym
usługi serwisowe dla systemów informatycznych oraz usługi serwera mailowego, firmą świadczącym
usługi z zakresu BHP).
5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody sprzed jej cofnięcia;
6. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną
danych osobowych: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO); Adres: Stawki 2, 00-193
Warszawa; Telefon: 22 531 03 00.
7. Pani/Pana dane, nie będą podlegały zautomatyzowany podejmowaniu decyzji, w tym również w
formie profilowania.
8. Podanie danych osobowych wskazanych w art. 30 w/w ustawy jest niezbędne w celu rozpatrzenia
i realizacji wniosku.
9. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane od daty zakończenia sprawy do czasu
przedawnienia roszczeń związanych z możliwością złożenia skargi do Prezesa Zarządu PEFRON.

