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

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

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

numer telefonu: 
 …………………………………............................................................................ 

 adres e-mail: 
 

 
Zakopane, dnia ……………………………….. 

 

Miejska Biblioteka Publiczna  
im. Stefana Żeromskiego 
w Zakopanem 
os. Łukaszówki 4a,  
34-500 Zakopane 
 
 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej 
 lub informacyjno-komunikacyjnej 

 
□ Siedzibie głównej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem. 

□ Oddział dla Dzieci i Młodzieży Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego             

w Zakopanem.  

□ Filia Olcza - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem. 

□ Filia Skibówki - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem. 

□ Filia Harenda - Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Stefana Żeromskiego w Zakopanem. 

 
Zwracam się z wnioskiem o zapewnienie dostępności: 
 
□ architektonicznej (zaznaczyć właściwe) 
□ informacyjno-komunikacyjnej (zaznaczyć właściwe) 

 
W opisanym niżej zakresie (proszę wskazać bariery utrudniające lub uniemożliwiające dostępność): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Wskazuję poniżej preferowany sposób zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy): 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

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

      Miejscowość, data, podpis wnioskodawcy 



Informacja dotycząca 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 osób fizycznych w związku z przetwarzaniem  danych  osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) 

informuję, że: 

1. Administratorem Pana/i danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Zakopanem, os. 

Łukaszówki 4, 34-500 Zakopane. 

2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych osobowych w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Zakopanem 

jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej ochronadanychjoda@gmail.com. 

3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu ropatrzenia Pana/i wniosku o zapewnienie dostępności 

architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej. Podstawą prawną przetwarzania Pana/i danych 

osobowych jest  6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 

kwietnia 2016 roku oraz zapisy ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2019 poz. 1696). 

4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa. 

5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do wypełnienia celów podanych w pkt. 

3 a następnie zostaną zarchiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

6. Posiada Pan/i prawo do: dostępu do treści danych i ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania oraz 

do przenoszenia danych.  

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

Pana/i danych osobowych naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 

osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest warunkiem rozpatrzenia Pana/i wniosku.  

mailto:ochronadanychjoda@gmail.

