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

………………………., dnia ................................
miejscowość

data

Wnioskodawcy/Przedstawiciela Ustawowego
Dane kontaktowe:

.......................................................................
adres do korespondencji

.......................................................................
telefon kontaktowy/adres e-mail

Centrum Usług Wspólnych
Gminy Toszek
ul. Strzelecka 35
44-180 Toszek

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI
W związku z brakiem możliwości skorzystania z usług świadczonych w Centrum Usług Wspólnych
Gminy Toszek, działając na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późn. zm.), jako*:


osoba ze szczególnymi potrzebami1,



przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami (proszę podać imię i nazwisko
osoby ze szczególnymi potrzebami)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie*:


dostępności architektonicznej,



dostępności informacyjno-komunikacyjnej.

Wskazanie interesu faktycznego (w tym krótki opis rodzaju sprawy, którą Wnioskodawca pragnie
załatwić w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek): ………………………………………………………………………..
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

1

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.
* właściwe podkreślić

...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Wskazanie bariery utrudniająca lub uniemożliwiająca zapewnienie dostępności w obszarze
architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek
(proszę wskazać i opisać barierę wraz z podaniem jej lokalizacji): ………………………………….……………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………
.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy: ……………………………………
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

Wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą*:


przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany wyżej adres e-mail,



przesłanie informacji za pomocą platformy ePUAP – adres skrzynki:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….



przesłanie informacji w formie pisemnej pocztą na podany wyżej adres do korespondencji,



kontakt osobisty w siedzibie Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek,



inny sposób: ……………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

................................................
(podpis wnioskodawcy)

* właściwe podkreślić

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia27 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: „RODO”) z dnia 27
kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), niniejszym uprzejmie informuję, że:
I.
Administrator danych osobowych
Dyrektor Centrum, z siedzibą w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek przy ul. Strzeleckiej 35, 44-180 Toszek, jest
Administratorem Pani/Pana danych osobowych. Dane kontaktowe: e-mail: edukacja@cuw-toszek.pl, tel. (32) 332-6710
II.
Inspektor Ochrony Danych
Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych – funkcję tę pełni Pan Grzegorz Szajerka, z którym Pani/Pan może
się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez e-mail:
grzegorz.szajerka@gptogatus.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.
III.
Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są i będą w celu oraz w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia wniosku
o zapewnienie dostępności w Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek. Podstawę prawną przetwarzania danych
stanowią:
1) art. 6 ust 1. lit. c) RODO (przetwarzanie danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na Administratorze),
w związku z :
2) art. 30 i 31 ustawy z dnia 19 lipca 2009 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami
(t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)
IV. Odbiorcy danych
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt III, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą
podmioty, z którymi współpracuje Administrator:
1) podmioty świadczące obsługę prawną Centrum Usług Wspólnych Gminy Toszek:
Kancelaria Adwokacka Adwokat Mateusz Weissensteiner z siedzibą przy ul. Górnych Wałów 27,
44-100 Gliwice.
Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie innym organom.
V.
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Pani/ Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub organizacji
międzynarodowych
VI. Okres przechowywania danych osobowych
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres: niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu
przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów, chyba że przepisy szczegółowe stanowią inaczej.
VII. Przysługujące prawa
W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych(vide: art. 15 RODO),
2) prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne (vide: art. 16 RODO),
3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych (w przypadkach określonych w art. 18 RODO),
4) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
VIII. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych
Podane przez Panią/Pana dane osobowe są wymogiem ustawowym wynikającym z art. 30 i 31 ustawy z dnia 19 lipca
2009 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) Podanie
danych osobowych jest niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku. Niepodanie w/w danych będzie skutkować
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
IX.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

X.

Administrator danych osobowych oświadcza i zapewnia, że stosowane środki techniczne i organizacyjne mające na celu
zapewnić bezpieczeństwo procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym
w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

