
(wzór) 

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

………………………………. 
       /imię i nazwisko wnioskodawcy/ 

 

………………………………. 

………………………………. 
              /adres wnioskodawcy/ 

 

Powiatowe Centrum Pomocy  

Rodzinie we Włoszczowie 

           ul. Wiśniowa 10 

       29-100 Włoszczowa 

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 Starostwie 

Powiatowym we Włoszczowie(wraz z uzasadnieniem):  

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

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

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

Jednocześnie wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności: 

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

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

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

Proszę skontaktować się ze mną w następujący sposób 

Telefonicznie (jeśli numer jest inny niż wyżej)…………………………………………… 

Adres pocztowy (inny niż wyżej wskazany):……………………………………………… 

Adres email (inny niż wyżej):……………………………………………………………… 

Inna forma (jaka?) ………………………………………………………………………… 

 

………………………………… 
                   data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 
 

*właściwe podkreślić 

 



 

 

 

Klauzula Informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

we Włoszczowie, ul. Wiśniowa 10, 29-100 Włoszczowa  

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem email: 

inspektor@cbi24.pl  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu :   

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze; 

• przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 

publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej 

administratorowi; 

• w innych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie na 

podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

 na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust.2 lit. g - ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r , 

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa  

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wskazanych w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez 

przepisy prawa,  

6) posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o  prawie do 

wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,  a także prawo do przenoszenia danych,  

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych,  

8) podanie Pani/Pana danych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków 

wynikających z przepisów prawa,   

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

