Wniosek o zapewnienie dostępności
architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
Urząd Miejski w Tarnowskich Górach
ul. Rynek 4
42-600 Tarnowskie Góry
Instrukcja wypełniania
Wypełnij ten wniosek, jeżeli jesteś
osobą ze szczególnymi potrzebami
lub jej przedstawicielem ustawowym
i potrzebujesz zapewnienia
dostępności architektonicznej lub
informacyjno-komunikacyjnej
w Urzędzie Miejskim w Tarnowskich
Górach.

Dane wnioskodawcy

Wypełnij WIELKIMI LITERAMI wyraźnym
pismem.
1. Pola obowiązkowe oznaczone są *.
2. Pola wyboru zaznacz znakiem X.
3. Potrzebujesz wsparcia? Zadzwoń:
+48 32 393 37 69

Uzupełnij pola poniżej.

Imię*

Nazwisko*

Ulica, numer domu i lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Numer telefonu

Adres e-mail lub skrytki ePUAP
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Zakres wniosku
1. Wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie:
dostępności architektonicznej
dostępności informacyjno-komunikacyjnej
………………………………………………………………

2. Jako barierę w dostępności wskazuję:*
Wskaż i opisz barierę wraz z podaniem jej lokalizacji:

3. Potrzebuję zapewnienia dostępności, żeby:*
Napisz, dlaczego potrzebujesz zapewnienia przez podmiot publiczny
dostępności w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym.
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4. Proszę o zapewnienie dostępności poprzez*:
Wypełnij, jeżeli masz propozycję, w jaki sposób podmiot publiczny może
zapewnić dostępność w odpowiedni dla Ciebie sposób.

5. Sposób kontaktu*
Wstaw znak X w polu wyboru, aby wskazać jak mamy się z Tobą kontaktować
w sprawie wniosku.
Wybór Sposób kontaktu
Listownie, na wskazany adres
Elektronicznie, poprzez konto ePUAP
………………………………………………………………
Elektronicznie, na wskazany adres e-mail

Data i podpis

Data (format dd-mm-rrrr)

Podpis
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Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, zgodnie z artykułem 13 ustęp 1 i
ustęp 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia
2016 roku 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 RODO)(Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 roku, str. 1 z późniejszymi zmianami), informujemy że:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta Tarnowskie Góry, z
siedzibą przy ulicy Rynek 4, 42-600 Tarnowskie Góry. Kontakt mailowy:
sekretariat@tarnowskiegory.pl, kontakt telefoniczny: +48 32 393 36 10
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
skontaktować w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych: mailowo na
adres: iod@um.tgory.pl, telefonicznie: +48 32 393 37 56 lub pisemnie kierując
korespondencję na adres Administratora.
3. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku o
zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. W przypadku podania
we wniosku informacji o stanie zdrowia, podstawą prawną przetwarzania danych jest art.
9 ust. 2 lit b RODO w związku z przepisami ustawy wyżej wskazanej.
4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat liczony od końca roku
kalendarzowego w którym udzielono odpowiedzi na złożony wniosek, następnie zgodnie
z kategorią archiwalną BE5 dokumentacja zawierająca Państwa dane zostanie poddana
przeglądowi przez Archiwum Państwowe.
5. Posiadają Państwo prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do
cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Realizacja
Państwa praw będzie uzależniona od podstawy prawnej przetwarzania Państwa danych.
6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest:
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza
przepisy rozporządzenia wskazanego na wstępie.
7. Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione organom i podmiotom
upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom świadczącym usługi
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informatyczne, operatorom pocztowym lub kurierom w przypadku korespondencji
papierowej, bankom w zakresie realizacji płatności;
8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji
międzynarodowej.
9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do złożenia wniosku.
10. Decyzje podejmowane wobec Państwa i Państwa danych osobowych nie będą
podejmowanie w sposób zautomatyzowany, w tym nie zastosujemy wobec nich
profilowania. Jeżeli w przyszłości powstanie sytuacja zautomatyzowanego podejmowania
decyzji bądź profilowanie zostaną Państwo o tym poinformowani.
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