
Dane osoby zgłaszającej:          ……………………………………………………. 
                (miejscowość i data) 

…………………………………………………….      
                   (imię i nazwisko) 

……………………………………………………. 
                       (adres zamieszkania) 

…………………………………………………… 
                                  (nr tel.) 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI* 

 Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 19 sierpnia 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) występuję o zapewnienie 

dostępności w związku z wystąpieniem bariery architektonicznej utrudniającej lub 

uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym/informacyjno-

komunikacyjnym**: 

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

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

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

W związku z załatwieniem w Starostwie Powiatowym w Strzelcach Opolskich następującej 

sprawy: 

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

Wskazanie sposobu kontaktu: 

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

Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy: 

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

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

 

        ………………………………………………… 
                             (podpis osoby zgłaszającej) 

 

 

 

________________________ 
*niniejszy formularz stanowi sugerowany wzór wniosku o zapewnienie dostępności  

**niepotrzebne skreślić 



        

 

…………………………………… 
    (podpis osoby wnioskującej) 

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych -  Zapewnienie dostępności dotyczącej  

wystąpienia bariery architektonicznej utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie 

architektonicznym / informacyjno-komunikacyjnym 

TOŻSAMOŚĆ 

ADMINISTRATORA 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Strzelecki mający siedzibę  

w Strzelcach Opolskich, ul. Jordanowska 2, 47-100 Strzelce Opolskie 

DANE KONTAKTOWE 

ADMINISTRATORA 

Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email 

starostwo@powiatstrzelecki.pl, za pośrednictwem ePUAP, pisemnie na adres 

siedziby administratora lub osobiście w siedzibie administratora. 

DANE KONTAKTOWE 

INSPEKTORA OCHRONY 

DANYCH 

Starosta Strzelecki wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani 

/ Pan kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych 

osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, poprzez 

email iod@powiatstrzelecki.pl. 

CELE PRZETWARZANIA  

I PODSTAWA PRAWNA  

Pani / Pana dane będą przetwarzane w związku z wnioskiem o zapewnienie 

dostępności dotyczącej wystąpienia bariery architektonicznej utrudniającej lub 

uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym / informacyjno-

komunikacyjnym 

 

Podstawą prawną przetwarzania danych jest Art. 6 ust. 1 lit. e RODO. 

ODBIORCY DANYCH 

  

Pani / Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem 

podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów  prawa. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 

DANYCH 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z przepisów 

dotyczących instrukcji kancelaryjnej, jednolitego wykazu akt i działania archiwów 

zakładowych. 

PRAWA PODMIOTÓW 

DANYCH 

Przysługuje Pani/ Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo 

do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

DO ORGANU NADZORCZEGO 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana 

zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego 

naruszenia. 

 

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) 

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa 

Telefon: 22 531 03 00 

INFORMACJA O 

DOWOLNOŚCI LUB 

OBOWIĄZKU PODANIA 

DANYCH 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich 

przetwarzanie jest warunkiem realizacji zadań w interesie publicznym lub  

w ramach sprawowania władzy publicznej przez administratora. 

ZAUTOMATYZOWANE 

PODEJMOWANIE 

DECYZJI, PROFILOWANIE 

Pani, Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane 

mailto:starostwo@powiatstrzelecki.pl
mailto:iod@powiatstrzelecki.pl
https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+adres&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LWT9c3NDKoMjc0ytOSzU620s_JT04syczPgzOsElNSilKLiwFJtQBiLgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI2wEwEw
https://www.google.pl/search?q=biuro+generalnego+inspektora+ochrony+danych+osobowych+telefon&sa=X&ved=0ahUKEwjglejVso7bAhXDCiwKHYlpCKsQ6BMI3gEwFA

