
 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH ,,FABLOK’ W CHRZANOWIE   

Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej  
 

Jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności cyfrowej naszej strony internetowej lub jej elementu 
wypełnij ten wniosek. 

Data:  

WNIOSKODAWCA 

Wnioskodawcą może być osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy. 
Wskaż swój status zaznaczając odpowiednie pole wyboru:  

☐ Jestem sobą ze szczególnymi potrzebami 

 ☐ Jestem przedstawicielem ustawowym osoby ze szczególnymi potrzebami.  
Jeśli posiadasz dokument potwierdzający twój status, załącz go do wniosku. 

Imię i nazwisko:  

Adres korespondencyjny  

Telefon*  

E-mail*  

PODMIOT PUBLICZNY:  

Wskaż podmiot publiczny objęty wnioskiem 

Nazwa:  

Adres  

BARIERA W DOSTĘPNOŚCI 

Opisz czego dotyczy twoje żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej (jeżeli 
potrzebujesz więcej miejsca do wskazania barier i oczekiwanego sposobu zapewnienia 
dostępności, dodaj opis jako załącznik wniosku) 

Adres strony internetowej, której dotyczy 
żądanie: 

 
 
 
 
 
 

Na czym polega bariera w dostępności: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Opisz sposób w jaki mamy zapewnić dostępność 
cyfrową wskazanych elementów 

 
 
 
 
 
 
 

SPOSÓB KONTAKTU 
 

Zaznacz w polu wyboru sposób, w jaki mamy się z tobą kontaktować w sprawie wniosku 
 

☐ Listownie na adres wskazany we wniosku   



☐ Elektronicznie, na adres email (pamiętaj, 
żeby podać we wniosku swój email)  

☐ Inny, napisz jaki:  
 

ZAŁĄCZNIKI  

Wskaż jakie dokumenty załącz  

 

*pole nie jest wymagane chyba, że wskażesz E-mail lub Telefon jako sposób kontaktu 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

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

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych 
,,FABLOK” w Chrzanowie , 32-500 Chrzanów , ul. Fabryczna 27 

2. Szczegółowa klauzula informacyjna znajduje się na stronie internetowej Administratora: 
zstfablok.edu.pl w zakładce RODO.  

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu weryfikacji Pani/Pana informacji o braku 
dostępności, wniosku o zapewnienie dostępności, żądania zapewnienia dostępności, 
udzielenia odpowiedzi na pismo oraz archiwizacji.  

4. Podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku 
prawnego ciążącego na administratorze w związku z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o 
zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.  

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych skutkuje 
niemożnością udzielenia odpowiedzi.  

6. Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych ,,FABLOK” w Chrzanowie wyznaczył Inspektora Ochrony 
Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących 
przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem 
danych, poprzez: pocztę elektroniczną: baranowskaodo@gmail.com 

7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, 

8. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 
osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem, 

9. Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego 
celu, a po tym czasie przez okres wymagany przepisami prawa, 

10.  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, 

11. 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, 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, 
w tym profilowaniu, 

13. Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych do państw trzecich. 
 
    …………………………………………. 
    Podpis wnioskodawcy, data 

 



 

 

 

 


