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Dzielnicowy Ośrodek Sportu i Rekreacji Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy   
Ul. Kawęczyńska 44, 03-770 Warszawa 

Warszawa, dnia ………………………………………… 

Wniosek o zapewnienie dostępności architektonicznej, 
informacyjno-komunikacyjnej lub cyfrowej 

1. Dane osoby składającej wniosek 

1.1 Dane wnioskodawcy: 

Imię i nazwisko:   

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

Dane kontaktowe:  

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

1.2 Dane przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy (jeżeli dotyczy): 

Imię i nazwisko: 

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

Dane kontaktowe:  

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

2. Wnioski 

2.1  Zapewnienie dostępności w zakresie architektonicznym (jeżeli dotyczy): 

Opis bariery utrudniającej/uniemożliwiającej dostęp: 

 

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

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

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

Preferowany sposób zapewnienia dostępności: 

 

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

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

..................................................................................................................................................... 
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2.2 Zapewnienie dostępności w zakresie informacyjno-komunikacyjnej (jeżeli   dotyczy):  

Opis bariery utrudniającej/uniemożliwiającej dostęp: 

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

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

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

Preferowany sposób zapewnia dostępności: 

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

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

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

2.3 Zapewnienie dostępności w zakresie cyfrowym (jeżeli dotyczy): 

Adres strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji 

mobilnej, która nie jest dostępna cyfrowo: 

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

Opis elementu do którego ma być zapewniony dostęp: 

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

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

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

Opis alternatywnego sposobu dostępu1 (jeżeli dotyczy): 

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

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

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

                                                           
1   Art. 7. 1. W przypadku gdy podmiot publiczny nie jest w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony 
internetowej lub aplikacji mobilnej, zapewnia alternatywny sposób dostępu do tego elementu. 
2. Alternatywny sposób dostępu polega w szczególności na zapewnieniu kontaktu telefonicznego, 
korespondencyjnego, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z 
dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, lub za pomocą tłumacza języka migowego, lub 
tłumacza- przewodnika, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i 
innych środkach komunikowania się, jeżeli podmiot publiczny udostępnia taką możliwość. (Na podstawie Ustawy 
z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów 
publicznych.0, 
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3. Forma kontaktu z wnioskodawcą  
Osoba składająca wniosek może wybrać jedną lub większą ilość form kontaktu - 

wnioskodawca dokonuje wyboru i wskazania formy kontaktu wypełniając dane kontaktowe 

przy preferowanej formie kontaktu: 

Telefonicznie: 

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

Pocztą elektroniczną (email):  

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

Listownie, na adres:  

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

Inne: 

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

Podpis wnioskodawcy lub przedstawiciela ustawowego wnioskodawcy: 

 ………………………………………………………………………………….
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KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 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 informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dzielnicowy Ośrodek Sportu  

i Rekreacji Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy, mający swoją siedzibę przy ul. 

Kawęczyńskiej 44, 03-770 Warszawa, reprezentowany przez Dyrektora. 

2) Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez 

email: ochrona.danych@dosir.waw.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania 

danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie 

dostępności, 

4) podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o 

dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 

2019 poz. 848), 

5) odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa i umów powierzenia przetwarzania danych 

osobowych zawartych z Administratorem, 

6) dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej wskazanego 

celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami prawa, 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 

do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym 

momencie – w określonych prawem sytuacjach. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem; W celu 

skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z 

wyznaczonym Inspektorem ochrony danych, korzystając ze wskazanych powyżej danych 

kontaktowych. 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Administrator będzie 

przetwarzał Pani/Pana dane z naruszeniem prawa; adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym do 
rozpatrzenia wniosku. W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, 
podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w każdym czasie, 
informując o tym Administratora pisemnie bądź mailowo na adresy wskazane powyżej. 

10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
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