Chełm, dnia……………………………..

Dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie w Chełmie

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI
(zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2020, poz. 1062 z późn. zm.)

1. Dane kontaktowe wnioskodawcy:
Imię i nazwisko……………………………………………………………………………
Adres zamieszkania………………………………………………………………………
Nr telefonu…………………………………………………………………………………
2. Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie
architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym:

………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
3. Kontakt z wnioskodawcą ( należy wypełnić właściwą opcję):
a) listownie, na adres……………………………………………………………………
b) mailowo, na adres…………………………………………………………………….

c) telefonicznie, na nr telefonu……………………………………………………
4. Proponowany sposób zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy:
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Informacją o przetwarzaniu danych osobowych,
załączona do wniosku.

………………………………..
(podpis wnioskodawcy)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 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) (Dz.Urz. UE L
119 z 04.05.2016 r., str.1), dalej „RODO”, informujmy, że:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Miejskiego Ośrodka
Pomocy Rodzinie w Chełmie, 22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8, tel. 82 564 22 50, fax. 82 565
82 59, e-mail: sekretariat@mopr.chelm.pl.
Jeśli ma Pan/Pani pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych
osobowych w zakresie działania MOPR w Chełmie, a także przysługujących Pani/Panu
uprawnień proszę skontaktować się z Inspektorem ochrony danych osobowych w MOPR
w Chełmie. Sposoby kontaktu z inspektorem ochrony danych w Ośrodku to:
adres: 22-100 Chełm, ul. Kolejowa 8, pok. 22,
tel. 82 565 82 59,
adres e-mail: iodo-kk@mopr.chelm.pl
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO
do realizacji zapisów ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, w celu złożenia wniosku o zapewnienie dostępności.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zasad
określonych w rozporządzeniu z dnia 18 stycznia 20211 roku w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. 2011 nr 14, poz. 67).
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania, prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu
wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych
osobowych Pani/Pana- narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
Pani/Pana dane osobowe mogą być
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

udostępniane

wyłącznie

podmiotom

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie
będą profilowane.

