
                                                                                    Marki, dn.

    

    imię i nazwisko 

    

                                   

                                  adres

      

                telefon kontaktowy/e-mail 

Dyrektor 

Biblioteki Publicznej Miasta Marki 

ul. Lisa Kuli 3a

05-270 Marki

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 (proszę podkreślić właściwe żądanie)

dostępności architektonicznej/komunikacyjno – informacyjnej. 

Wskazuję barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą zapewnienie dostępności w 

(proszę zaznaczyć) : 

         Bibliotece Publicznej Miasta Marki przy ul. Lisa Kuli 3a (opis wraz z 

uzasadnieniem): 

1Osoba, 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.

* właściwe podkreślić 



         Filii w Pustelniku (budynek MCER) (opis wraz z uzasadnieniem): 

         Filii w Strudze przy ul. Wczasowej 5 (budynek ZS2) (opis wraz z 

uzasadnieniem): 

Jednocześnie wskazuję, iż preferowany przeze mnie sposób zapewnienia 

dostępności powinien polegać na: 

Sposób odbioru odpowiedzi na wniosek:

Kontakt telefoniczny 

Korespondencja pocztowa 

Korespondencja elektroniczna (e-mail)

Odbiór osobisty

    (podpis wnioskodawcy)



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Administrator danych osobowych Biblioteka Publiczna Miasta Marki Ul. Lisa Kuli 3A 05-270 Marki

Informacja o wymogu dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach ich niepodania 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu 

do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług. Cel przetwarzania danych oraz 

podstawa prawna 

– Dane będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest

zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) : Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. 

o bibliotekach, Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej) 

– Kategorie odbiorców danych 

Dane mogą być udostępnione podmiotom, które są upoważnione do tego na podstawie 

przepisów prawa, oraz podmiotom którym administrator powierzył dane w celu 

prawidłowego wykonania usługi, w celu i zakresie niezbędnym do tych czynności. 

– Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o zapewnienie dostępności 

Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 19 

lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz art. 6 

ust. 1 lit. c) 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 Nr 119);

– Państwa dane osobowe nie będą przekazywane i nie będą udostępniane innym 

podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa lub 

podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych; 

– Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji wniosku o

zapewnienie dostępności, a po tym czasie przez okres 5 lat od daty jego zakończenia;

– Mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich 

sprostowania, zmiany lub ograniczenia przetwarzania; 

– Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych 

narusza przepisy prawa 

– Obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym; 

– Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony 

Danych Piotr Grześkiewicz adres e-mail ochronadanych@lunet.eu

mailto:ochronadanych@lunet.eu

