
Miejscowość………………………………….. dnia………………………… 
 

………………………………………………………………. 

 (imię i nazwisko wnioskodawcy)  

……………………………………………………………….  

……………………………………………………….………  

(adres wnioskodawcy)   

Szkoła Podstawowa nr 6 

im. Janusza Korczaka 

ul. Poznańska 9 

78-100 Kołobrzeg 

Wniosek o zapewnienie dostępności cyfrowej  
 

Wnoszę o zapewnienie dostępności cyfrowej: 

1. strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej lub aplikacji 

mobilnej, które mają być dostępne cyfrowo (adres): 

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

…………………………………………………………………………………………………………………………………….…… 

2. Opis elementu, który jest niedostępny i zakres niedostępności: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..……

……………………………………………………………………………………………………………………………………..…… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Dane osoby wnioskującej o zapewnienie dostępności: 

imię i nazwisko…………………………………………………………………………………………………………...……… 

adres zamieszkania………………………………………………………………………………………………….………… 

4. Kontakt z wnioskodawcą (wypełnić właściwą opcję): 

 listownie, na adres ……………………………………………………………………………………………………….. 

 elektronicznie, na adres ………………………………………………………………………………………………... 

 telefonicznie, numer telefonu…………………………………………………………………………………… 

 inna forma (jaka?) ……………………………………………………………………………………………………….. 

5. wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy: 

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

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

 
…………………………………………………………………… 

data i podpis wnioskodawcy 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
Informacja na temat przetwarzania 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 oso b fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119 poz. 1 z po z n. zm.) – dalej rozporządzenie 2016/679, 

przekazuję następujące informacje dot. przetwarzania danych osobowych w Szkole Podstawowej 

nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu 

 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 6 im. Janusza 

Korczaka z siedzibą w Kołobrzegu, ul. Poznańska 9, tel: 943523121, mail: 

dyrektor@sp6kg.pl. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkoła Podstawowa Nr 6 im. J. Korczaka jest 

możliwy jest pod adresem email: iod@sp6kg.pl. 

3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c rozporządzenia 

2016/679, a także na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności 

cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych w celu obsługi 

wniosku o zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

4. Dane osobowe Pana/Pani mogą być przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku 

archiwizacji dokumentów wynikających z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym 

zasobie archiwalnym i archiwach 

5. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym w przypadkach 

ściśle określonych przepisami prawa, a także będą udostępnianie podmiotom zewnętrznym, 

które świadczą wsparcie techniczne i serwisowe dla oprogramowania wykorzystywanego                    

w Szkole Podstawowej nr 6 im. Janusza Korczaka w Kołobrzegu.  

6. Posiada Pani/Pan prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do 

cofnięcia zgody. 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu np. 

profilowaniu. 

6. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

7. Przysługuje Pani/Pana prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z ustawy z dnia              

19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz ustawy 

z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych 

podmiotów publicznych i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa pracy, a w 

pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

mailto:iod@sp6kg.pl

