
 
 

 

 

  

 

 

 
 

      

 

  

 ul. Jagiellońska 8 

 64-234 Przemęt 

 Tel. (65) 615 69 66 

 Fax. (65) 615 69 67 

 Mail. urzad@przemet.pl 

 Web. www.przemet.pl 

Godziny pracy Urzędu: 

 Poniedziałek – Piątek  7:30 – 15:30 

Godziny pracy Biura Obsługi Klienta: 

 Poniedziałek – Piątek  7:00 – 15:30 

Dyżury wójta: Poniedziałek 14:00 – 16:00  

/po wcześniejszym uzgodnieniu terminu/ 

Numer konta Gminy Przemęt: 

83 8669 0001 0042 0000 2000  0038  

Bank Spółdzielczy Wschowa o/Przemęt 

Gmina Przemęt – NIP 9231651446 

Gmina Przemęt - REGON 411050793 

 

                   

…………………………………………………         miejscowość, dnia………………………... 

  imię i nazwisko 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 

adres 

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

telefon lub email 

 

                                 Urząd  Gminy Przemęt 

     ul. Jagiellońska 8 

     64-234 Przemęt 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE 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 późn. zm.) wskazuje następujące 

bariery utrudniające lub uniemożliwiające zapewnienie dostępności w ……………………………, 

w zakresie  architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym lub cyfrowym: 

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

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

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

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

 

Jednocześnie wskazuję poniżej preferowany sposób zapewniania dostępności, 

polegający na:  

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

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

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

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

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

 

Odbiór odpowiedzi na wniosek:  

o wysłać pocztą tradycyjną ………………………………………………………………………. 

o wysłać na adres email…………………………………………………………………………… 

o adres pocztowy (jeśli adres jest inny niż powyżej):…………………………………………… 

o inna forma  (jaka?):……………………………………………………………………………… 

 

……………………………………………….. 

                                                                                                                                                                     
(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku  

z rozpatrzeniem wniosku o zapewnienie dostępności 

 

Na podstawie 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 danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz. U. UEL.2016.119.1 (dalej RODO), uprzejmie 

informujemy, że: 

 

1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest: Wójt Gminy Przemęt, z siedzibą 

przy ul. Jagiellońska 8, 64-234 Przemęt, 

2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych, kontakt z nim możliwy jest 

za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: iod@przemet.pl 

3. Państwa dane osobowe  przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku  o zapewnieniu 

dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej. 

4. Państwa dane osobowe  będą przetwarzane na podstawie: art. 6 ust. 1 lit c. RODO  

tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 

administratorze wynikającego z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 

dostępności  osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) oraz art. 18 

ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz.  848). 

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane  jedynie w okresie niezbędnym do rozpatrzenia 

wniosku i skargi i przechowywane przez okres wskazany w przepisach ustawy z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 

6. Dane będą przechowywane przez okres 25 lat. 

7. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty, z którymi administrator  zawarł 

umowy powierzenia, a w przypadku wyrażenia zgody użytkownicy strony BIP Gminy Przemęt. 

8. Przysługują Państwu prawa: 

a) Prawo żądania dostępu do danych  

b) Prawo żądania sprostowania danych 

c) Prawo żądania  usunięcia danych  

d) Prawo żądania ograniczenia przetwarzania 

e) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest niezbędne do przyjęcia i rozpatrzenia 

wniosku. Dane mogły zostać również pozyskane od podmiotu, który przekazał nam Państwa 

wniosek. 
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