
…………………………………  

imię i nazwisko

…………………………………

…………………………………

…………………………………

adres do korespondencji i kontakt 

(pole nie jest wymagane)

…………………………………

           miejscowość, data

Miejski Dom Kultury

ul. Kościuszki 55

62-100 Wągrowiec

Wniosek o zapewnienie dostępności

Na  podstawie  ustawy  z  dnia  19  lipca  2019   r.  o   zapewnieniu

dostępności   osobom   ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.)

wskazuję następujące bariery utrudniające lub uniemożliwiające zapewnienie  dostępności  w

……………………………………………………………… . W zakresie architektonicznym,

informacyjno-komunikacyjnym lub cyfrowym:

…………………………………………………………………………………………………

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

Jednocześnie wskazuję, iż preferowany przeze mnie sposób zapewnienia dostępności powinien

polegać na:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 Odbiór odpowiedzi na wniosek:

□ wysłać pocztą tradycyjną

□ wysłać na adres email

□ odbiór osobisty

……………………………………………………..

Miejscowość, data, podpis Wnioskodawcy



Oświadczam, iż zapoznałam/łem się z klauzulą informacyjną znajdującą się poniżej.

………………………………………..
podpis Wnioskodawcy

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z

dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem

danych osobowych i w sprawach swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia

dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Dom Kultury z siedzibą w

Wągrowcu przy ul. Kościuszki 55, 62-100 Wągrowiec, zwany dalej Administratorem.

2. Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem telefonu 67 26

20 545, 661-154-516 lub za pośrednictwem wiadomości  email  skierowanej  na adres

dostepnosc.cyfrowa@mdkwagrowiec.pl.

3. Przestrzeganie  zasad  ochrony  danych  nadzoruje  wyznaczony  Inspektor  Ochrony

Danych, z którym możliwy jest kontakt poprzez adres email: iod@mdkwagrowiec.pl.

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celi rozpatrzenia wniosku o zapewnienie

dostępności.

5. Podstawą  przetwarzania  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  ustawa  z  dnia  19  lipca

2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

6. Odbiorcami  danych osobowych będą  wyłącznie  podmioty  uprawnione do uzyskania

danych  osobowych  na  podstawie  przepisów  prawa  i  umów  zawartych  z

Administratorem.

7. Dane  osobowe  przechowywane  będą  przez  okres  niezbędny  do  realizacji  wyżej

wskazanego  celu,  a  po  tym czasie  przez  okres  w zakresie  wymaganym przepisami

prawa.

8. Posiada  Pani/Pan  prawo  do  żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych

osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania

danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

9. Osoba, której  dane dotyczą,  posiada również prawo do wniesienia  skargi do organu

nadzorczego,  czyli  Prezesa  Ochrony  Danych  Osobowych,  w  przypadku  uznania,

że  przetwarzanie  danych  osobowych  narusza  przepisy  ogólnego  rozporządzenia

mailto:iod@mdkwagrowiec.pl
mailto:dostepnosc.cyfrowa@mdkwagrowiec.pl


o ochronie danych.

10. Pani/Pana  dane  osobowe  nie  będą  podlegać  zautomatyzowanemu  podejmowaniu

decyzji, w tym profilowaniu.

11. Administrator  nie  będzie  przekazywał  pozyskanych  danych  osobowych  do  państw

trzecich.
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