
Zielona Góra, dnia ................................ 

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

imię i nazwisko 

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

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

adres 

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

telefon kontaktowy 

Dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej 

Biblioteki Publicznej im. Cypriana 

Norwida w Zielonej Górze 

Al. Wojska Polskiego 9  

65-077 Zielona Góra 

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

 

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

szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062 z późń.zm.) wskazuję następujące bariery 

utrudniające lub uniemożliwiające zapewnienie dostępności w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece 

Publicznej im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze w zakresie architektonicznym*, informacyjno-

komunikacyjnym* lub cyfrowym*: 

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

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

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

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

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

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

…………………………………………… 

 

Jednocześnie wskazuję, iż preferowany przeze mnie sposób zapewnienia dostępności powinien 

polegać na:…………………………...…………………………………………………………………………… 

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

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

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

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

………………………………………………………………… 

 

 

Odbiór odpowiedzi na wniosek: 

Wysłać pocztą tradycyjną   

Wysłać na adres e-mail  

Odbiór osobisty  

 
 
 
....................................................... 
                                                                                                           podpis wnioskodawcy 
 
 
 
_______________ 

* niepotrzebne skreślić 



 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, 

informuję, że:  

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna 

im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze, al. Wojska Polskiego 9, 65-077 Zielona Góra; NIP 929-

100-65-25, REGON 000276541 

2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Rafał Wielgus, kontakt e-mail: iod@bhpex.pl, 

tel.: 6841140 00; 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku o wydanie opinii w formie 

postanowienia o zgodności proponowanego podziału nieruchomości - na podstawie Art. 6 ust. 1 

lit. a (wyrażenie zgody) i art. 6 ust. 1 lit. c  (wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 

Administratorze) RODO oraz zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami; 

4. Dane pozyskane w związku ze złożonym wnioskiem przekazywane tylko i wyłącznie w 

przypadkach przewidzianych przepisami prawa lub na podstawie umów powierzenia 

przetwarzania danych osobowych lub innych instrumentów prawnych zawieranych z podmiotami i 

organami publicznymi świadczącymi na rzecz Administratora usług, z którymi wiąże się 

przetwarzanie danych osobowych, dla których administratorem jest Wojewódzka i Miejska 

Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze. 

5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane i przetwarzane są do momentu wskazanego we 

właściwych przepisach prawa nie dłużej jednak niż 6 lat po zakończeniu postępowania. 

6. Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 

− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 

− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania 

danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ;   

− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

RODO; 

7. Nie przysługuje Pani/Panu: 

− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 

− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 

8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem – przetwarzaniu danych osobowych, 

ma Pani/Pan prawo do wniesienia z tego tytułu skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania 

wymaganych prawem danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia lub realizacji 

wniosku. 

10. Administrator oświadcza, iż dane nie są przetwarzanie w sposób zautomatyzowany ani 

profilowane. 

 

 

 

………….…………………………………………. 

    miejscowość, data, podpis wnioskodawcy 

 



 


