
  ……………………….., dnia…………….. 

                         (miejscowość)                        (data) 

                                                                                               

 

 

 

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. Z 2019 r. poz. 848) 

jako: 

□ osoba ze szczególnymi potrzebami 

□ przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami 

 

wnoszę o zapewnienie dostępności cyfrowej: strony internetowej, aplikacji mobilnej lub 

elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo: 

___________________________________________________________________ 

                                                             (wpisz adres strony) 

Opis elementu, który jest niedostępny i zakres dostępności:____________________ 

 

___________________________________________________________________ 

(napisz jaki element jest niedostępny i w jakim zakresie) 

 

Alternatywny sposób dostępu:___________________________________________ 

                                           (możesz wskazać sposób zapewnienia dostępności) 

W sprawie wniosku można skontaktować się z wnioskodawcą:( wybierz preferowaną 

przez siebie opcję) 

 Listownie, na adres____________________________________________ 

                                          (podaj adres do korespondencji) 

 Mailowo, na adres_____________________________________________ 

                             (podaj adres poczty e-mail) 

 

 Telefonicznie, na numer tel.______________________________________ 

                                            (wskaż numer) 

 

 W innej formie_________________________________________________ 

                       (wskaż jaka forma) 

 _______________________ 

                                                                                                    Podpis wnioskodawcy 

 
 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 
 

(adres wnioskodawcy) 
 

(kontakt, tel., e-mail) Dyrektor Żłobka Miejskiego nr 1  
Os. Błękitne 28 
58-200 Dzierżoniów 



Klauzula informacyjna 
w przypadku zbierania danych osobowych  od osoby, której dane dotyczą 

art. 13 RODO 
 

Administrator Danych 

 

Żłobek Miejski Nr 1 w Dzierżoniowie reprezentowany przez Dyrektor Żłobka 
Miejskiego os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów tel. 74 831 51 05. 
sekretariat@zlobek.dzierzoniow.pl 

Inspektor Ochrony 
Danych 

Kontakt:  Żłobek Miejski Nr 1, os. Błękitne 28, 58-200 Dzierżoniów, 
e-mail: iod@cuw.dzierzoniow.pl 

Cele przetwarzania 
danych 

Będziemy przetwarzać Twoje dane w celu realizacji wniosku o zapewnienie 
dostępności cyfrowej. 

Podstawa prawna 
przetwarzania Twoich 
danych osobowych 

Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 c RODO 
w związku z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. z poźn. zm. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, a także ustawą z dnia 14 
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. 

Okres przechowywania Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z kategorią 
archiwalną określoną w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt- Rozporządzenie 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i 
zakresu działania archiwów zakładowych 

Odbiorcy Twoich danych Twoje dane osobowe mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom 
upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

Twoje prawa związane z 
przetwarzaniem danych 
osobowych 

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych 
osobowych: 
1. prawo dostępu do swoich danych osobowych, 
2. prawo do żądania sprostowania danych osobowych, 
3. prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. 
 

Prawo wniesienia skargi W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, 
masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się 
ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Prawo do cofnięcia zgody Masz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o 
których mowa w art. 9 ust. 1 RODO w dowolnym momencie bez wpływu na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofnięciem. 

Informacja o konieczności 
podania danych 

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przygotowania odpowiedzi 
na wniosek o zapewnieniu dostępności cyfrowej. 

Oświadczenie 

 

  Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą klauzulą informacyjną.  

 

 

               ______________________________  

                                                     (czytelny podpis wnioskodawcy) 

 

 


