
…………..……………., dnia……………………. 
(miejscowość) 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

(Dane kontaktowe wnioskodawcy) 

 
 

Urząd Gminy  
w Gródku nad Dunajcem 
Gródek nad Dunajcem 54 
33-318 Gródek nad Dunajcem 
 

 

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: 

• architektonicznej 

• informacyjno – komunikacyjnej*  

Wskazuję barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą dostępność w Urzędzie Gminy Gródek 

nad Dunajcem (wraz z uzasadnieniem): 

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

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

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

 

Jednocześnie wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności: 

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

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

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

*właściwe podkreślić 

 

 

 



Proszę skontaktować się ze mną w następujący sposób (wybierz i uzupełnij sposób 

kontaktu): 

 

1. Adres email  …………………………………………………………………………………….…………………..… 

2. Adres pocztowy ………………………………………………………………………………………..……….…..… 

3. Telefonicznie ………………………….……………………………………………………………………………..… 

4. Inna forma (jaka?) …………………………………..……………………………………………………….…….… 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

 

Działając na podstawie art. 13 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 – dalej 
„RODO” (Dz. Urz. UE L 119.1 z 04.05.2016)  informuję, iż: 
 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Gródek nad Dunajcem 
- mgr inż. Józef Tobiasz z siedzibą  w  Urzędzie Gminy Gródek nad Dunajcem, 33-318 
Gródek  nad Dunajcem 54. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Pana Roberta Koterlę,                                               
e-mail rkoterla@gminagrodek.pl, tel.18 440 10 35 wew.18. 

3. Organem zajmujący się nadzorem spraw dotyczących ochrony danych osobowych jest 
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, 
Telefon: 606-950-000, gdzie ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi. 

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach: 
- realizacji obowiązku wynikającego z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 
1062), tj. rozpatrzenie wniosku. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą 
wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie 
przepisów prawa.  

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w różnych okresach czasu w oparciu                              
o Instrukcję Kancelaryjną lub przepisy szczegółowe, nie dłużej niż wymaga tego 
obowiązujące prawo. 

6. Posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
prawo do ich sprostowania, usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia 
przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, wyłącznie na 
zasadach określonych w RODO (biorąc pod uwagę ograniczenia wynikające z przepisów 
prawa). 

7. Podane przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest 
niezbędne w celu realizacji zadań przez Urząd. 

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

 

mailto:rkoterla@gminagrodek.pl

