Miejscowość, ____________ data_________

Imię i nazwisko wnioskodawcy:____________________
Adres wnioskodawcy:____________________________
_____________________________________________
Numer telefonu, e-mail:__________________________

Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej
Artykułów Rolno-Spożywczych w Poznaniu
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26
61-863 Poznań

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej
lub informacyjno-komunikacyjnej
Zwracam się z wnioskiem o zapewnienie dostępności:



architektonicznej*
informacyjno-komunikacyjnej*

Jako barierę w dostępności urzędu wskazuję (proszę opisz dlaczego
masz trudności, aby skorzystać z usług urzędu. Jeżeli masz za mało miejsca,
możesz dodać do wniosku załącznik):

Wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności (jeśli dotyczy):
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Oświadczam, że:


Jestem osobą ze szczególnymi potrzebami*



Jestem przedstawicielem ustawowym osoby ze szczególnymi
potrzebami*

Do wniosku załączam dokument potwierdzający moje uprawnienia:


Tak*



Nie*

Proszę skontaktować się ze mną w następujący sposób:


Listownie na adres wskazany we wniosku*



Elektronicznie, na adres e-mail*



Telefonicznie*



Inny, napisz jaki: ________________________________________

Podpis wnioskodawcy: ______________________

*właściwe podkreślić

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 (ogólne rozporządzenie o
ochronie danych) informuję, że:


Administratorem Pani/Pana danych jest Wielkopolski Wojewódzki Inspektor
Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, adres siedziby: ul.
Kazimierza Wielkiego 24/26, 61-863 Poznań



Pytania, wnioski i żądania w sprawach przetwarzania i ochrony danych
osobowych może Pani/Pan kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres
mailowy: a.tomecki@wijhars.poznan.pl lub na podany wyżej adres pocztowy
urzędu;
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Podane dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia skargi lub
wniosku o zapewnienie dostępności, zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i e
rozporządzenia (UE) nr 2016/679;



Podanie danych osobowych jest niezbędne i wymagane przepisami prawa.
Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie skargi/wniosku bez
rozpoznania;



Podane dane nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim.
Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa w
szczególności: Prezes PFRON, właściwe miejscowo sądy administracyjne;



Podane dane nie będą podlegały profilowaniu i nie będą przekazywane do
państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;



Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od Administratora dostępu do treści
swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do
przenoszenia danych;



Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że dane
osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;



Podane dane będą przechowywane przez WIJHARS przez okres niezbędny do
realizacji wniosku, wynikający z odpowiednich przepisów prawnych
dotyczących archiwizacji.
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