
Wniosek z żądaniem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej
Starostwa Powiatowego w Nysie www.powiat.nysa.pl oraz biuletynu informacji

publicznej starostwa Powiatowego w Nysie www.bip.spnysa.nv.pl

Podmiot objęty wnioskiem: 

                                                                           Starostwo Powiatowe w Nysie
                                                                    ul. Piastowska 33

                                                                   48-300 Nysa

http://www.powiat.nysa.pl/


1
B

Bariera w dostępności cyfrowej:
(czego dotyczy żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej: strony internetowej, 
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Jeżeli informacje nie są dostępne, 
należy wskazać którą należy dostosować do potrzeb i w jakiej formie, na przykład 
odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez 
audiodeskrypcji itp.)

2 Sposób zapewnienia dostępności:

Sposób kontaktu – proszę wybrać jeden ze sposobów:

Dane wnioskodawcy* Wpisz dane w polach poniżej.

Imię

Nazwisko

Ulica, numer domu i lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Państwo

Numer telefonu

Adres e-mail



Listownie na adres wskazany we wniosku

Elektronicznie, poprzez konto ePUAP

Elektronicznie, na adres email

Inny, napisz jaki:……………………………………………………

……………………………………………………..
Data i podpis

* należy podać imię i nazwisko oraz dowolne dane kontaktowe (adres lub adres e-mail lub nr 
telefonu)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem
danych  osobowych  i  w  sprawie  swobodnego  przepływu  takich  danych  oraz  uchylenia
dyrektywy  95/46/WE (ogólne  rozporządzenie  o  ochronie  danych)  (Dz.  Urz.  UE  L 119  z
04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Nyski.
Dane kontaktowe administratora: ul. Piastowska 33, 48-300 Nysa tel. 77 408 50 70 e-mail:
bok@powiat.nysa.pl.
2)  Inspektorem  ochrony  danych  jest  Beata  Szajowska-Sobek,  z  którą  można  się
skontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.nysa.pl lub pisemnie pod adresem: ul. Piastowska
33,  48-300 Nysa.  Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich
sprawach  dotyczących  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  korzystania  z  praw
związanych z przetwarzaniem danych.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadań wynikających z
przepisów prawa.
4)  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okresy  zgodne  z  kategoriami
archiwalnymi, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia
2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji
w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz.
67).
5)  Podanie  przez  Panią/Pana  danych  osobowych  gromadzonych  w  dokumentacji  jest
wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi realizację wskazanego celu.
6) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, które są uprawnione do ich
otrzymania na podstawie przepisów prawa.
7) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej.



8) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
9) Podanie przez Panią/Pana danych w zakresie numeru telefonu, adresu e-mail odbywa się
za zgodą i jest dobrowolne. Nie wyrażenie zgody na podanie numeru telefonu i adresu e-mail
uniemożliwi  z  Panią/Panem  kontakt.  Ma  Pani/Pan  prawo  cofnięcia  zgody  w  dowolnym
momencie  bez  wpływu  na  zgodność  z  prawem  przetwarzania,  którego  dokonano  na
podstawie zgody przed jej cofnięciem.
10)  Ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego,  tj.  Prezesa  Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (adres: ul.  Stawki 2, 00-193 Warszawa, tel.:  22 531 03 00,
www.uodo.gov.pl),  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  dotyczących  Pani/Pana  danych
osobowych narusza przepisy RODO.

Mając powyższe na uwadze wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.
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