
  

 

  

* skreślić niepotrzebne 

 

 

Kraków, dnia 
AMB-430-2-…./…. 
 

Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Krakowie 

ul. Radziwiłłowska 8b 

31-026 Kraków 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 

 
Dane kontaktowe osoby składającej wniosek 

Imię i nazwisko ……………………………………………………….………………………………….………………………………. 

Adres zamieszkania ……………………………………….……………………………………………….…………………………. 

 Jako osoba ze szczególnymi potrzebami* 

 Jako przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami * 

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie: 

 Architektonicznym* 

 Informacyjno – komunikacyjnym * 

Barierą utrudniającą lub uniemożliwiającą dostępność w Ośrodku Interwencji Kryzysowej 
w Krakowie jest dla mnie*/dla osoby, którą reprezentuję*: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Uzasadnienie 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………..…………………………………………..………………………….…………………………………... 

Jednocześnie wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności: 

……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

……………………………………………………………………….………………………………………………………………………………. 

Proszę skontaktować się ze mną w następujący sposób (do wyboru preferowana opcja): 

 Telefonicznie na nr…………………………………………………………………………………….………………..……….… 

 Listownie na adres ………………………………………………………………………………………………....……….…..… 

 Mailowo na adres ………………………….…………………………………………………………………………………….… 

 

…………………………………………………………… 

Data i podpis Wnioskodawcy 

 

 



  

 

  

* skreślić niepotrzebne 

 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

ARCHITEKTONICZNEJ LUB DOSTĘPNOŚCI INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNEJ 

 
Szanowny Panie/ Szanowna Pani 
Informujemy, że administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Ośrodek Interwencji 
Kryzysowej z siedzibą w Krakowie ul. Radziwiłłowska 8 b i są one podawane w celu rozpatrzenia 
wniosku oraz zapewnienia dostępności architektonicznej lub dostępności informacyjno-
komunikacyjnej w związku z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) 
 
Informujemy, że: 

1. Ma Pan/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, 

ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 

2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, 

w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym 

i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane żadnym odbiorcom danych. 

4. Ma Pan / Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

5. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy. 

6. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi rozpatrzenie wniosku przez Ośrodek 

Interwencji Kryzysowej w Krakowie. 

7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pana/Pani danych osobowych. 

8. Podstawę prawną przetwarzania Pana/Pani danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. e) 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, 

str. 1), tzn. dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi. 

Ponadto informujemy, że ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw, 
z przyczyn związanych z Pana/Pani szczególną sytuacją, wobec przetwarzania Pana/Pani danych 
osobowych. 
 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych – e-mail: iod@oik.krakow.pl 
 
 

 

mailto:iod@oik.krakow.pl

