Powiat Kościerski
Zarząd Dróg Powiatowych

………..……., dnia ………..……
……………………………………….
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)
……………………………………….
……………………………………….
(adres Wnioskodawcy)

Zarząd Dróg Powiatowych
w Kościerzynie
ul. Drogowców 2
83-400 Kościerzyna

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
Wskazuję barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą zapewnienie dostępności w
Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościerzynie (wraz z uzasadnieniem):
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………….......................................................................
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………….......................................................................

tel/fax. 58 686 25 13
83-400 Kościerzyna, ul. Drogowców 2
e-mail: zdp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl
www.zdpkoscierzyna.pl

Jednocześnie wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności:
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………......................................................................
………………………………………………………………………………………………………
Wykazanie interesu faktycznego:** (krótki opis rodzaju sprawy, który Wnioskodawca
pragnie załatwić w Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościerzynie)
…………………………………………………………………………………...…….................
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….……………………………………………………………...
Wnioskodawca wskazuje następujący sposób kontaktu:
1.

Telefonicznie:

………………………………

2.

Adres pocztowy:

………………….……………

3.

Adres e-mail:

………………….……………

4.

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

……………………………………..
(data i podpis Wnioskodawcy)
* właściwe zaznaczyć znakiem X
** brak wykazania interesu faktycznego przez Wnioskodawcę będzie skutkowało pozostawieniem
wniosku bez rozpatrzenia

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,
Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie 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, Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie niezwłocznie zawiadamia
Wnioskodawcę o braku możliwości, co nie zwalnia Zarząd Dróg Powiatowych 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, Zarząd Dróg Powiatowych w Kościerzynie
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
Na podstawie art. 13 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 (RODO) (OJL 119,4.5.2016, p. 1-88) informujemy, że realizacja
celów publicznych, które naszą placówkę z Państwem łączą lub łączyły wymaga
przetwarzania Państwa danych osobowych. Bez przetwarzania Państwa danych
osobowych realizacja obowiązków lub innych zadań nie byłaby możliwa. Aby zapewnić
Państwu

kontrolę

nad

sposobem

wykorzystania

Państwa

danych

osobowych

przekazujemy następujące informacje:
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w
Kościerzynie reprezentowany przez Dyrektora ZDP z siedzibą przy ul. Drogowców 2, 83400 Kościerzyna, (nr tel. 58 686 25 13; adres e-mail: zdp.koscierzyna@powiatkoscierski.pl).
W Zarządzie Dróg Powiatowych w Kościerzynie wyznaczony został Inspektor Ochrony
Danych, Pan Mateusz Zarychta, z którym można skontaktować się poprzez adres e-mail:
iod@epomerania.pl
Przetwarzanie Pani/ Pana danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. C RODO i będzie się
odbywać w celu możliwości wykonywania przez Zarząd Dróg Powiatowych w
Kościerzynie ustawowych zadań publicznych, określonych w:
Ustawie z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 2020, poz. 920 ze
zm.),
Ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2020, poz. 470 ze zm.),
w innych ustaw i aktów wykonawczych do tych ustaw, a w szczególności:
Ustawie z dnia 24 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 2019
ze zm.),
Ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 2020, poz. 1740 ze zm.),
Ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2020, poz. 110 ze
zm.).
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, Pani/ Pana dane
osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców.
Odbiorcami danych mogą być:
podmioty upoważnione do odbioru Pani/ Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa,

podmioty, które przetwarzają Pana/ Pani dane osobowe w imieniu Administratora, na
podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty
przetwarzające).
W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3, Pani/ Pana dane
osobowe nie będą udostępniane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
Pani/ Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez
okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, lecz nie krócej niż okres wskazany w
przepisach o archiwizacji.
Przysługuje Pani/ Panu prawo dostępu do treści danych osobowych, w tym prawo do
uzyskania kopii tych danych, prawo ich poprawienia i sprostowania oraz w zakresie
wynikających przepisów do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia
danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody
osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. A RODO), przysługuje Pani/
Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
z obowiązującym prawem.
W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/ Pana danych osobowych Administratorowi ma
charakter dobrowolny.
Podanie przez Panią/ Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy
przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między
stronami umowa.
Konsekwencją

niepodania

danych

będzie

brak

możliwości

realizacji

czynności

urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
W przypadku uznania, iż przetwarzanie danych przez Zarząd Dróg Powiatowych w
Kościerzynie Pani/ Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/
Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

