Miejscowość i data:
Imię i nazwisko wnioskodawcy:
Adres wnioskodawcy:

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom
Tęcza w Oławie
Ul. 3 Maja 18j/u-18l/u
55-200 Oława
Wniosek o zapewnienie dostępności
1. 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.

2. Wskazuję barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą zapewnienie dostępności w
Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom Tęcza w Oławie (wraz z uzasadnieniem):

3. Jednocześnie wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności:

Data i podpis wnioskodawcy:

KLAUZULA INFORMACYJNA
przekazywana w wykonaniu obowiązków przewidzianych w Rozporządzeniu 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 (dalej jako RODO).
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom „Tęcza”
w Oławie z siedzibą w Oławie przy ul. 3 Maja 18 j/u-18 l/u, 55-200 Oława, dalej zwane SPD
„Tęcza”.

2) Administrator umożliwia kontakt za pomocą telefonu: 782-371-728, e-maila: zarzad@teczaolawa.pl, drogą pocztową: ul. 3 Maja 18 j/u-18 l/u, 55-200 Oława bądź bezpośrednio w siedzibie
Stowarzyszenia.

3) Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest
bezpośrednio w siedzibie SDP „Tęcza” bądź pod adresem e-mail: iod@tecza-olawa.pl.
4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Wniosku o zapewnienie
dostępności.
5) Zakres przetwarzanych danych to imię i nazwisko oraz adres Wnioskodawcy.
6) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze
wynikającego z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnianiu dostępności osobom ze
szczególnymi potrzebami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ze zmianami).
7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i warunkiem
zapewnienia dostępności. W razie niepodania danych osobowych Pani/Pana wniosek o
zapewnienie dostępności pozostanie bez rozpatrzenia.
8) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, które przetwarzają dane osobowe
w imieniu Administratora na podstawie zawartej z administratorem umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych jak również podmiotom uprawnionym na podstawie przepisu
prawa.
9) Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celu
przetwarzania, a następnie przechowywane w celach archiwalnych zgodnie z przepisami prawa.
10)
Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji
międzynarodowej.
11) Administrator nie podejmuje decyzji opartych o zautomatyzowane przetwarzanie danych
osobowych, w tym profilowaniu, wywołującej skutki prawne dla osoby, której dane są
przetwarzane.
12) Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo
ich sprostowania.
W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia
danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do
przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych
osobowych. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że Administrator naruszył
przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM SIĘ Z OBOWIĄZKIEM INFORMACYJNYM

Data i czytelny podpis:

