
____________________, dnia________________ r.  

                                                                                                          (miejscowość)                                               (data) 

Dane kontaktowe wnioskodawcy 

 

_____________________________ 
                            (imię i nazwisko) 

_____________________________ 

 

_____________________________ 
                        (adres do korespondencji) 

_____________________________ 
                 (telefon kontaktowy/adres e-mail) 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

w Żninie 

ul. 700-lecia 36 

88-400 Żnin 

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 

 

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron 

internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  
 

wnoszę o zapewnienie dostępności cyfrowej: 
 

• strony internetowej / elementu strony internetowej*,  
 

która ma być dostępna cyfrowo pod adresem:____________________________________ 
 

Wskazuję elementy i funkcje niedostępne cyfrowo oraz zakres niedostępności (opis): 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Jednocześnie, w przypadku braku możliwości zapewnienia dostępności cyfrowej 

wymienionych elementów i funkcji strony internetowej wskazuję alternatywny sposób 

dostępu do informacji cyfrowej niedostępnej treści, jeżeli dotyczy1:  

 

_________________________________________________________________________ 

 

Proszę skontaktować się ze mną w następujący sposób*: 

1. Telefonicznie _________________________________________________________ 

2. Adres pocztowy _________________________________________________________ 

3. Adres email _________________________________________________________ 

4. Inna forma (jaka?) ________________________________________________________ 

 

*właściwe podkreślić 
____________________________________ 

Data i podpis wnioskodawcy 

 

 
1 Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, 

korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w tym poczty elektronicznej 
lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub tłumacza przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 
ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, jeżeli 
podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. 



KLAUZULA INFORMACYJNA  
wynikająca z rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej 

  

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia27 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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Żninie (adres: ul. 700-lecia 36, 88-400 Żnin, e-mail: 

kontakt@mops.gminaznin.pl, tel. (52) 30 32 910), zwany dalej Administratorem. 

2. Przestrzeganie zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, 

z którym możliwy jest kontakt poprzez adres e-mail: inspektor@mops.gminaznin.pl lub 

pisemnie na adres Administratora. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie 

dostępności cyfrowej. 

4. Podstawą 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. 18 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. 

o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 848). 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym rozpatrzenia wniosku. 

Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoznania 

sprawy. 

6. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 

danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem. 

7. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami 

prawa. 

8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub do organizacji 

międzynarodowej, a także nie będą profilowane. Nie będą również służyły 

do zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

9. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

10. Osoba, której dane dotyczą, posiada również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, czyli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 

o ochronie danych. 

 


