
Leśnica, dnia ................................ 

..................................................                                                            

imię i nazwisko 

.................................................. 

................................................... 

adres 

.................................................. 

telefon kontaktowy 

Kierownik Gminnego Zarządu Oświaty  

w Leśnicy 

ul. Nad Wodą 15 

47-150 Leśnica 

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIU DOSTĘPNOŚCI  

 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 z późń.zm.) 

wskazuję następujące bariery utrudniające lub uniemożliwiające zapewnienie 

dostępności w Gminnym Zarządzie Oświaty w Leśnicy w zakresie 

architektonicznym*,  informacyjno-komunikacyjnym*: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Jednocześnie wskazuję, iż preferowany przeze mnie sposób zapewnienia 

dostępności powinien polegać na: 

…………………………………………………………………………………………………  

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Odbiór odpowiedzi na wniosek: 

Wysłać pocztą tradycyjną   

Wysłać na adres e-mail  

Odbiór osobisty  

 

 

      .............................................. 

podpis wnioskodawcy 

_______________ 

* niepotrzebne skreślić 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych 

Administratorem danych jest Gminny Zarząd Oświaty w Leśnicy, ul. Nad Wodą 

15, 47-150 Leśnica. 

Dane kontaktowe 

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email gzo@lesnica.pl. 

U administratora danych osobowych wyznaczony jest inspektor ochrony danych, 

z którym można się skontaktować poprzez email IOD: iod.oswiata@lesnica.pl. 

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych 

z przetwarzaniem danych. 

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania 

Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu: 

Rozpatrzenie wniosku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 

potrzebami. 

Odbiorcy danych 

Pani/Pana dane nie będą przekazywane innym podmiotom. 

Okres przechowywania danych 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wygaśnięcia 

obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisów prawa. 

Prawa osoby, której dane dotyczą 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich 

sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. 

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu 

prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.  

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest 

zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na 

zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem.  

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

zajmującego się ochroną danych osobowych. 

 W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem 

danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

 

mailto:gzo@lesnica.pl
mailto:iod.oswiata@lesnica.pl


Informacja o wymogu podania danych 

Podanie danych osobowych jest konieczne do złożenia wniosku o zapewnieniu 

dostępności lub załatwienia sprawy administracyjnej – bez podania danych 

osobowych nie jest możliwe zrealizowanie powyższych celów. 

 

 

………….……………………………… 

miejscowość, data, podpis wnioskodawcy 

 


