
Załącznik nr 2 

 

Miejscowość, data 

 

 

Imię i nazwisko 

 

 

Adres do korespondencji 

(pole nie jest wymagane) 

 

 

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2  

im. ks. Stanisława Szpetnara  

ul. ks. Stanisława Szpetnara 9 

38-400 Krosno 

 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej  

lub informacyjno - komunikacyjnej  
 

Wnioskodawca to*: (zaznacz odpowiedni kwadrat) 

 Osoba ze szczególnymi potrzebami 

 
 Przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami 

 

Preferowany sposób kontaktu*: (zaznacz odpowiedni kwadrat i wpisz dane do kontaktu)  

      Listownie na adres: 

 

 

 

 

 Elektronicznie, na adres e-mail:  

 

 

 

 

 Inny, napisz jaki: 

 

 

 
 



Opisz barierę, która utrudnia lub uniemożliwia korzystanie z podmiotu publicznego  

w zakresie architektonicznym lub informacyjno - komunikacyjnym Tobie lub osobie, której 

jesteś przedstawicielem*. Jeżeli w polu jest zbyt mało miejsca, dodaj opis jako załącznik 

wniosku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Napisz, dlaczego potrzebujesz zapewnienia przez podmiot publiczny dostępności 

architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej (w tym miejscu wykaż swój faktyczny 

interes)*. 

 

 

 

 

 

 

 

Opisz preferowany przez siebie sposób zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy): 

 

 

 

 

 

 

* Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe – musisz je wypełnić, aby wniosek był kompletny. 

Podpis wnioskodawcy 

 

Podstawa prawna 

Art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2240).
 



KLAUZULA INFORMACYJNA – RODO 

 

Zgodnie art. 13 ust. 1 i 2 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 (Dz. Urz. UE 

L 119/1 z 4.5.2016 r.), informuję, że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 

im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie (ZSP-2 Krosno), z siedzibą przy ul. ks. Stanisława 

Szpetnara 9, 38-400 Krosno. Nr telefonu kontaktowego (0-13) 43-223-19, adres poczty email: 

zsp2krosno@gmail.com, adres strony internetowej: www.zsp2krosno.pl. 

2) W Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie 

wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można skontaktować się pod 

adresem Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie ul. 

ks. Stanisława Szpetnara 9, 38-400 Krosno z dopiskiem Inspektor Ochrony Danych lub 

adresem poczty elektronicznej email: inspektorgdpr@gmail.com. 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpoznania wniosku o zapewnienie 

dostępności na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz.U. z 2022 poz. 2240) oraz art. 6 ust. 1 lit. c 

RODO. 

4) Podanie danych osobowych do spełnienia w/w celu jest konieczne W tym przypadku 

konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji czynności 

związanych z rozpoznaniem wniosku o zapewnienie dostępności. 

5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to jest konieczne do osiągnięcia 

celu przetwarzania oraz przez okres archiwizacji wymagany dla danej kategorii danych 

określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt obowiązującym w Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych Nr 2 im. ks. Stanisława Szpetnara w Krośnie. Ponadto okres 

przechowywania może ulec wydłużeniu np. z uwagi na sytuację dochodzenia roszczeń. 

6) Administrator może przekazać Pani/Pana dane innym odbiorcom. Odbiorcą danych mogą być 

podmioty uzyskujące dostęp do Pani/Pana danych na podstawie powszechnie obowiązujących 

przepisów prawa, w tym umowy powierzenia. 

7) Administrator nie przekazuje Pani/Pana danych do państwa trzeciego ani do organizacji 

międzynarodowych w rozumieniu RODO. 

8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, przenoszenia  

i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych lub do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, jeżeli nie jest to ograniczone poprzez inne przepisy prawne. 

9) Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

10) W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana 

zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. 

  

 

 


