
Warszawa, dnia 

Centrum Wspierania Rodzin 

„Rodzinna Warszawa” 

ul. Stara 4 

00-231 Warszawa 

Wniosek o zapewnienie dostępności 

I. Dane Wnioskodawcy

Imię:

Nazwisko:

Adres do korespondencji:

Numer telefonu:

Adres e-mail:

II. Preferowana forma kontaktu z Wnioskodawcą

listownie, na adres wskazany powyżej 

telefonicznie – sms 

telefonicznie – rozmowa 

po przez adres e-mail 

III. Opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym,

informacyjno-komunikacyjnym.

IV. Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub

aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo.



V. Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy).

Obowiązek informacyjny w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez 

Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna Warszawa” 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Wspierania Rodzin „Rodzinna

Warszawa” (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzibą przy ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:

ul. Stara 4, 00-231 Warszawa.

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod

adresem mailowym: iod@rodzinnawarszawa.pl, tel. 22 831 41 94.

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie 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), tj. w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą oraz rozporządzenia

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci 

i młodzieży. 

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie

dostępności.

5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji

międzynarodowej.

8. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, które na podstawie

przepisów prawa lub umów o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.

9. Dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora do momentu wycofania zgody przez

osobę, której dane dotyczą.

10. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych

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

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także



prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

11. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowiązków Centrum Wspierania 

Rodzin „Rodzinna Warszawa”. Ich nie podanie spowoduje brak możliwości ustosunkowania 

się Administratora do złożonego wniosku. 

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji. 

Zgoda na przetwarzanie danych: 

Ja,  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.  

 

Podpis 

 

Miejscowość, data 


	data wypełnienia formularza: 
	imię: 
	nazwisko: 
	adres do korespondencji: 
	numer telefonu: 
	listownie, na adres wskazany powyżej: Off
	telefonicznie – sms: Off
	telefonicznie – rozmowa: Off
	Opis bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym, informacyjno-komunikacyjnym: 
	po przez adres e-mail: Off
	Wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo: 
	adres email: 
	imię i nazwisko wnioskującego: 
	miejscowość, data: 
	podpis: 


