
* właściwe zaznaczyć znakiem X 

** brak wykazania interesu faktycznego przez Wnioskodawcę będzie skutkowało pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia 

Miejscowość: ………………., dnia ……………… 

 

………………………………………. 

(imię i nazwisko Wnioskodawcy) 

………………………………………. 

………………………………………. 

(adres Wnioskodawcy) 

      Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu 

ul. Jagiellońska 33 

33-300 Nowy Sącz 

 

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 ze zm.), jako*: 

 osoba ze szczególnymi potrzebami, 

 przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami 

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie*: 

 dostępności architektonicznej, 

 dostępności informacyjno – komunikacyjnej 

Bariera utrudniająca lub uniemożliwiająca zapewnienie dostępności znajduje się w 

budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu*: 

 ul. Jagiellońska 33  

 ul. Strzelecka 1 

 ul. Kościuszki 1 

Wskazuję barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą zapewnienie dostępności  

w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu: 

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

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

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

Jednocześnie wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności: 

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

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



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

Wykazanie interesu faktycznego:**  

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

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

 

Jednocześnie wnioskodawca wskazuje następujący sposób kontaktu: 

1. Telefonicznie: …………………………………..   

2. Adres pocztowy: …………………………………..  

3. Adres e-mail: …………………………………..  

4. Elektronicznie, poprzez konto na ePUAP: …………………………………..  

5. Inna forma kontaktu (jaka?) : …………………………………..  

 
 
 
 

…………………………………….. 
         (data i podpis Wnioskodawcy) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pouczenie: 

1. Zapewnienie dostępności, w zakresie określonym we 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, o którym mowa w pkt. 1 Starostwo Powiatowe  w Nowym Sączu    
niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności (jednak 
nie dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku o zapewnienie dostępności). 
3. W przypadkach uzasadnionych wyjątkowymi okolicznościami, gdy zapewnienie dostępności w zakresie określonym we 
wniosku o zapewnienie dostępności jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, w szczególności ze względów technicznych lub 
prawnych, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości, co nie zwalnia 
Starostwo Powiatowe  w Nowym Sączu  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 ze zm.). 
4. W zawiadomieniu, o którym mowa w pkt. 3, Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu  uzasadnia swoje stanowisko,  w 
szczególności wskazuje okoliczności uniemożliwiające zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku o 
zapewnienie dostępności. 
5. Skarga na brak dostępności - art. 32 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz.U z 2020 r., poz. 1062 ze zm.). 
 

 
 



 
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w ramach 

realizowanych zadań z zakresu zapewniania dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami 

  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 danych ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane w dalszej części 

RODO informuje się, że:  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta 
Nowosądecki. Możecie Państwo kontaktować  się z nami listownie 
wysyłając korespondencję do Starostwa Powiatowego w Nowym 
Sączu, ul. Jagiellońska 33, 33 - 300 Nowy Sącz lub telefonicznie pod 
numerem: +48 18 41 41 600, bądź wysyłając e-maila na adres: 
powiat@nowosadecki.pl. 

2. Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Tomasz Czerniec, z którym 
można skontaktować się elektronicznie pod adresem e-mail: 
tczerniec@nowosadecki.pl, tel. +4818 41 41 807 lub osobiście w 
siedzibie Administratora.  

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań 
wynikających z przepisów ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, tj. w celu 
rozpatrzenia złożonych wniosków o zapewnienie dostępności w 
zakresie dostępności architektonicznej, dostępności informacyjno–
komunikacyjnej. 

4. Pozostałe informacje, w tym Państwa dane w ramach kontaktu z nami 
oraz w innych celach będą przetwarzane o ile wyrazicie Państwo na to 
zgodę, która może zostać odwołana w dowolnym czasie. Na podstawie 
tej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO najczęściej przetwarzamy 
dane w związku z przesłanym zapytaniem e-mailem lub w formularzu 
kontaktowym. 

5. Zakres przetwarzanych danych obejmuje przede wszystkim informacje 
identyfikujące osoby: PESEL, imię i nazwisko, dane adresowe i 
teleadresowe. 

6. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej 
państwa dane osobowe mogą być udostępniane lub możemy powierzyć 
ich przetwarzanie. Do wglądu lub odbioru Państwa danych osobowych 
upoważnione są podmioty na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa.  

7. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa 
trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

8. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do 
realizacji celów, które wymieniliśmy w punkcie trzecim. Okres 
przechowywania danych uzależniony jest od obowiązku 
archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa, w szczególności 
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i 
archiwach. W pozostałych przypadkach będziemy przetwarzać dane w 
okresie od wyrażenia zgody do czasu jej cofnięcia. 

9. W związku z przetwarzaniem przez administratora danych osobowych 
przysługuje Państwu: 

a) prawo dostępu do treści danych, 

mailto:powiat@nowosadecki.pl
mailto:tczerniec@nowosadecki.pl


b) prawo żądania: sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania 
danych, 
c) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 
d) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie państwo, że przetwarzanie 
danych osobowych Państwa narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
10. Podanie danych osobowych dla realizacji zadań wymienionych w pkt. 3 

jest obowiązkowe i konieczne. Podanie przez Państwa innych danych 
jest dobrowolne.  

11. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób 
zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. w formie 
profilowania.  

 


