
 
  

Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-847 Poznań 
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........................................................................                          …………., dnia ..................... 
        miejscowość      data 

                             imię i nazwisko  
       Wnioskodawcy/Przedstawiciela Ustawowego  
 
....................................................................... 

       adres do korespondencji 
 

.......................................................................  
      telefon kontaktowy/adres e-mail  

Urząd Miasta Poznania 
    Pl. Kolegiacki 17 
      61-841 Poznań 

 
 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom  

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), jako*: 

• osoba ze szczególnymi potrzebami1, 

• przedstawiciel osoby ze szczególnymi potrzebami (proszę podać imię i nazwisko osoby  

ze szczególnymi potrzebami) 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie*: 

• dostępności architektonicznej,  

• dostępności informacyjno-komunikacyjnej.  

Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej zapewnienie dostępności w Urzędzie Miasta 

Poznania w obszarze architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym (proszę wskazać  

i opisać barierę wraz z podaniem jej lokalizacji): 

 

1 Osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi 
podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach 
życia na zasadzie równości z innymi osobami. 
  



 

Urząd Miasta Poznania, Plac Kolegiacki 17, 61-847 Poznań 
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.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...................... 

 

Wskazanie interesu faktycznego (w tym krótki opis rodzaju sprawy, którą Wnioskodawca pragnie 

załatwić w Urzędzie Miasta Poznania):  

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...................... 

.............................................................................................................................................................

........... 

 

Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy: 

.............................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

...................... 

.............................................................................................................................................................

........... 

 

Wskazanie preferowanego sposobu odpowiedzi na wniosek*:  

1. Kontakt telefoniczny  

2. Korespondencja pocztowa  

3. Korespondencja elektroniczna (e-mail)  

4. Odbiór osobisty 

 

 

 

................................................ 
    (podpis wnioskodawcy) 

 

 
* właściwe podkreślić 
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Informacje nt. przetwarzania danych osobowych 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia  
27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Poznania z siedzibą przy placu 
Kolegiackim 17, 61-841 Poznań. 

2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: 
iod@um.poznan.pl lub pisemnie na adres: plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznań. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. g RODO 
w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z art. 30 ustawy 
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, którym jest 
rozpatrzenie wniosku o zapewnienie dostępności. 

4. Pani/Pana dane osobowe po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do 
celów archiwalnych i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów prawa 
dotyczących archiwizowania danych, obowiązujących u Administratora. 

5. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych, 
b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe, 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją 

osób, których dane są przetwarzane, 
d) żądania usunięcia danych, gdy: 

- dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, 
- dane przetwarzane są niezgodnie z prawem, 
- po wniesieniu sprzeciwu nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania, 

e) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy: 
- osoby te kwestionują prawidłowość danych, 
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych,  
- Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, 
- osoby te wniosły sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu stwierdzenia nadrzędnych 

interesów Administratora nad podstawę takiego sprzeciwu. 
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych.  
7. Podanie danych osobowych wynika z przepisów prawa, a odmowa ich podania uniemożliwi rozpatrzenie 

wniosku o zapewnieniu  dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
9. Odbiorcami danych będą podmioty uprawnione do odbioru danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa lub zawartych z Administratorem umów, w tym podmioty zajmujące się obsługą informatyczną 
Administratora. 

 
 

 
 


