Chojnice, ……………………………….
Wnioskodawca:
Imię: ………………………………………………………………………
Nazwisko: ……………………………………………………………….
Adres korespondencyjny: ………………………………………………
…………………………………………………………………………….
Adres e-mail: …………………………………………………………….
Telefon: ………………………………………………………………….
Wniosek
o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej
w Urzędzie Gminy w Chojnicach
W związku z wystąpieniem w Urzędzie Gminy w Chojnicach bariery utrudniającej lub
uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjnokomunikacyjnym

(proszę

wskazać

tę

barierę,

utrudnienie,

przeszkodę)

…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
wnoszę o zapewnienie mi dostępności w powyższym zakresie w następujący sposób:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy).
Preferowana przeze mnie forma kontaktu w sprawie powyższego wniosku to:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
(proszę wskazać sposób kontaktu z wnioskodawcą).
....…………………
(podpis wnioskodawcy)

Pouczenia:
1. Zapewnienie dostępności w zakresie określonym w powyższym wniosku
następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty
jego złożenia.
2. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe w terminie wskazanym w pkt
1, Urząd Gminy w Chojnicach powiadamia wnioskodawcę o przyczynach
opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności (jednak nie
dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku).
3. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie
dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze
względów technicznych lub prawnych, Urząd Gminy w Chojnicach niezwłocznie
zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości, co nie zwalnia Urzędu Gminy
w Chojnicach z obowiązku zapewnienia dostępu alternatywnego, o którym
mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062).
4. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt 3, Urząd Gminy w Chojnicach
uzasadnia

swoje

stanowisko,

w szczególności wskazuje

okoliczności

uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku
o zapewnienie dostępności.
5. Procedura skargowa na brak dostępności zawarta jest w art. 32 ustawy
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z 27.04.2016 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)
(Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:
• Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Chojnice z
siedzibą w Chojnicach, ul. 31 Stycznia 56 a.
• Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych e-mailem: iod@gminachojnice.com.pl; pod numerem
telefonu 523972129; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt 1.
• Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na
podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie
udzielonej zgody.
• Celem przetwarzania danych osobowych jest przetwarzanie w związku
z rozpatrzeniem złożonego wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego /
energetycznego
• Z danych potrzebnych do realizacji obowiązków będziemy korzystać przez czas,
w którym przepisy nakazują nam przechowywać dane.
• Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa /
Wspólnota Mieszkaniowa / Administrator Zasobów Mieszkaniowych / Właściciel
lokalu mieszkalnego
• W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie
swoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej
wycofaniem.
• W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania swoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać
Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku
do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są
nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam
niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
• W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli
Państwo skorzystają z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym
celu.
• Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu: prawo dostępu do swoich danych oraz
otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo
do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych; prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do
wniesienia skargi do organu nadzorczego.

