Miejscowość: .........................…......., dnia ....................................
Imię i nazwisko wnioskodawcy.........................................................
Adres wnioskodawcy ......................................................................
…....................................................................................................
telefon kontaktowy …......................................................................

Komendant Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej
w Kulach
Kule 2, 42-110 Popów
tel. 343104030, e-mail: cos_kule@sw.gov.pl

WNIOSEK O ZAPEWNIENIU 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.) wskazuję następujące bariery utrudniające
lub uniemożliwiające zapewnienie dostępności w Centralnym
Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach w zakresie
architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym lub cyfrowym:
1) do obiektu wchodzi się z chodnika schodami, nie ma pochylni
i podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim;
2) wejście do budynku znajduje się na wysokim parterze i jest
elektronicznie sterowane za pomocą domofonu i kamery;
3) wejście do budynku odbywa się przy asyście funkcjonariusza lub
pracownika;

4) w budynku nie ma windy osobowej do komunikacji między
piętrami; w budynku znajduje się wysoki parter, 1 piętro i 2 piętro;
5) podmiot nie posiada tłumacza języka migowego;
6) podmiot nie posiada urządzeń lub środków do obsługi osób
słabosłyszących, takich jak pętla indukcyjna, system FM, system na
podczerwień.
Jednocześnie jako wnioskodawca wskazuję, że preferowany przeze
mnie sposób zapewnienia dostępności powinien polegać na:
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................
.......................................................................................................

Proszę napisać TAK lub NIE przy sposobie w jaki podmiot ma
odpowiedzieć na wniosek:


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



wysłać na adres e-mail.............................................….……........



odbiór osobisty ….................................................….……...........

...........................................................
podpis wnioskodawcy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
W trybie realizacji obowiązków informacyjnych wynikających
z 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 o raz uchylenia dyrektywy
95/46 /WE (dalej RODO) informuje się, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant
Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kulach,
Kule 2, 42-110 Popów, telefon 343104030, e-mail
cos_kule@sw.gov.pl ;
2) Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest kpt. Krzysztof
Pawelec, e-mail: krzysztof.pawelec@sw.gov.pl , telefon: 34 310 37
70 fax: 34 310 36 53
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji
wniosku o zapewnieniu dostępności;
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie
podmioty wskazane w Pani/Pana wniosku bądź w przepisach
prawa, na podstawie których rozpatrywana jest sprawa;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres
przewidziany w przepisach powszechnie obowiązującego prawa,
niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane,
natomiast okres ten, co do zasady, określony jest na podstawie
przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
6) podanie danych osobowych przez wnioskodawcę jest wymogiem
niezbędnym (o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej) dla
podjęcia wnioskowanych czynności;

7) w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują
Pani/Panu następujące uprawnienia:
- prawo dostępu do danych osobowych,
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych
osobowych, w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub
niekompletne,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. "prawo do
bycia zapomnianym”),
- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, jeżeli
uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy
rozporządzenia;
9) Pani/Pana dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art.
22 ust. 1 i 4 rozporządzenia; niepodanie przez Pani/Pana danych
osobowych będzie skutkowało pozostawieniem wniosku, sprawy
bez rozpoznania, o ile przepis szczególny nie stanowi inaczej.

