
            …………………………………., dnia ……………………. 
                                                                                   Miejscowość                                  Data 

…………………………………………………………………… 
                     Imię i nazwisko 
 Wnioskodawcy/Przedstawiciela Ustawowego 
 
……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………. 
                   Dane kontaktowe 
 

Starostwo Powiatowe w Gorlicach 

ul. Biecka 3 

38-300 Gorlice 

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami jako: 

 osoba ze szczególnymi potrzebami, 
 przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami * 

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie: 

 dostępności architektonicznej, 
 dostępności informacyjno – komunikacyjnej. * 

 

Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej zapewnienie dostępności w obszarze 
architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym (proszę wskazać i opisać barierę wraz  
z podaniem jej lokalizacji): 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

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

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

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

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

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

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

*właściwe podkreślić 



Wskazanie interesu faktycznego (w tym krótki opis rodzaju sprawy, którą Wnioskodawca 
pragnie załatwić oraz dlaczego trudno jest skorzystać z usług podmiotu publicznego): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

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

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

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

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

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

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

 

Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy: 

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

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

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

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

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

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

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

 
Wnioskodawca wybiera następujący sposób/formę kontaktu: 
 

1. Telefonicznie: …………………………………………………………………………………….…………………..… 

2. Listownie na adres: ……………………………………………………………………………………………………  

3. Elektronicznie, na adres email: …………………………………………………………………………………. 

4. Elektronicznie, poprzez konto na ePUAP: …………………………………………………………………  

5. Inny, napisz jaki: …………………………………..……………………………………………………….…….…… 

 

 

…………………………………………………………… 

                                                                                              Podpis Wnioskodawcy 

 

 



Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 
2016  roku dalej jako rozporządzenie 2016/679  lub też RODO,  informuję, że : 
 
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Starosta Gorlicki, mający siedzibę w Starostwie 

Powiatowym w Gorlicach przy ul. Bieckiej 3, 38-300 Gorlice, z którym można się skontaktować 
telefonicznie pod nr tel. 18 353 75 69 lub przy pomocy poczty elektronicznej pod adresem e-mail: 
starostwo@powiatgorlicki.pl. 
 

2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych możecie się Państwo skontaktować 
z  Inspektorem Ochrony Danych, a w razie jego nieobecności z Zastępcą Inspektora Ochrony 
Danych.  
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@powiatgorlicki.pl, tel. 533 369 636.  
Kontakt do Zastępcy Inspektora Danych:l.dziuban@powiatgorlicki.pl, tel. + 48 18 354 87 85. 

 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego 

ciążącego na Administratorze, wynikającego z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz do ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń, w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostępności  architektonicznej 
lub informacyjno – komunikacyjnej. 
 

4. Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty w zakresie, w jakim są one 
uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające 
wykonujące na zlecenie administratora zadania związane z utrzymaniem systemów 
informatycznych uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych. 

 
5. Posiadają Państwo następujące uprawnienia: 

1) prawo  dostępu do treści swoich danych,  
2) prawo ich sprostowania lub uzupełnienia niekompletnych danych, 
3) prawo do ograniczenia przetwarzania. 
Szczegółowe informacje w zakresie realizacji poszczególnych praw można uzyskać na stronie 
internetowej Administratora danych pod adresem www.powiatgorlicki.pl w zakładce Ochrona 
danych osobowych. 

 
6. W sytuacji, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się 

z naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Państwu prawo wniesienia 
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 

7. Podanie Państwa danych kontaktowych jest wymogiem ustawowym, a odmowa ich podania 
spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. 

 
8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres rozpatrywania wniosku łącznie 

z ewentualnym okresem na rozpoznanie skargi na brak dostępności lub do czasu zapewnienia 
alternatywnego dostępu do obiektów administratora. 

 
9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 
 
 

http://www.powiatgorlicki.pl/

