Okręgowy Inspektorat
Służby Więziennej
w Lublinie
ul. Południowa 5
20 – 482 Lublin
Wniosek o zapewnienie dostępności
W związku z treścią art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wnoszę o zapewnienie dostępności
architektonicznej/informacyjno-komunikacyjnej* w komunikacji z Okręgowym
Inspektoratem Służby Więziennej w Lublinie.
1. Dane kontaktowe wnioskodawcy:
Imię i nazwisko
_______________________________________________________
Adres zamieszkania
_______________________________________________________
2. Bariera utrudniająca lub uniemożliwiająca dostępność w zakresie
architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Kontakt z wnioskodawcą (należy wybrać właściwy sposób):
 listownie na adres:
__________________________________________________
 mailowo, na adres:
__________________________________________________
 telefonicznie, na numer telefonu:
__________________________________________________
4. Preferowany sposób zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
_______________________
data i podpis
*niewłaściwe skreślić

Zgodnie z rozporządzeniem 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,
zwanego dalej „rozporządzeniem”, informuje się, że:
• administratorem danych osobowych jest Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie, z
siedzibą w Lublinie, przy ul. Południowej 5;
• dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: e-mail iod_oisw_lublin@sw.gov.pl, tel. 81 710
44 09, fax 81 710 05 00;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia złożonego wniosku, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, w zakresie wynikającym z art. 6 pkt 3d
ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062, z późn. zm.);
• odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych z Administratorem;
• Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do rozpatrzenia
wniosku, a następnie przez okres określony na podstawie przepisów o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach;
• podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania
przez Panią/Pana danych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniosku;
• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania oraz żądania
usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu wobec przetwarzania, z ograniczeniami
wynikającymi z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach;
• przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie tych danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia o ochronie danych;
• Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 rozporządzenia.
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