
…………………………., dnia ................................  
           miejscowość                                      data  

....................................................................... 
imię i nazwisko Wnioskodawcy 

....................................................................... 
adres do korespondencji 

....................................................................... 
telefon kontaktowy/adres e-mail 

 
Szkoła Podstawowa Nr 7  

im. gen. Władysława Sikorskiego  

ul. Synów Pułku 15 

22-100 Chełm 

 

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*:  

 dostępności architektonicznej,  

 dostępności informacyjno-komunikacyjnej.  
 
Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej zapewnienie dostępności w obszarze 
architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym (proszę opisać barierę z podaniem jej lokalizacji):  
........................................................................................................................................................................... 

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

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

Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy:  
........................................................................................................................................................................... 

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

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

Wskazanie preferowanego sposobu odpowiedzi na wniosek*:  
1. Kontakt telefoniczny  

2. Korespondencja pocztowa  

3. Korespondencja elektroniczna (e-mail)  

4. Odbiór osobisty  
 
Oświadczam, że zapoznałem/am się z Klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych - dołączoną do wniosku.  

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

(podpis wnioskodawcy) 

 
____________________ 
1

 Osoba, 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    



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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.U.UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - „dalej jako RODO” informuję, że Administratorem Państwa 
danych jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm.  
1. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach 

dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres 
Administratora.  

2. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu zawarcia umowy, jak również w celu realizacji praw oraz obowiązków 
wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO) oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 
r., poz.1025 z późn. zm.),  

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów 
przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisów archiwalnych, z zastrzeżeniem że w celu dochodzenie 
roszczeń przetwarzane będą przez okres przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów ustawy Kodeks cywilny. Wszelkie dane 
przetwarzane na potrzeby rachunkowości oraz ze względów podatkowych przetwarzamy przez 5 lat liczonych od końca roku 
kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.  

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu 
podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.  

5. Państwa dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, 
Liechtenstein i Islandię).  

6. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:  
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;  
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych 
(RODO);  

7. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, 
o którym mowa w punkcie 3.  

8. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych 
osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.  

KLAUZULA INFORMACYJNA 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO* informujemy, że:  
1. Administratorem jest Szkoła Podstawowa Nr 7 im. gen. Władysława Sikorskiego w Chełmie, ul. Synów Pułku 15, 22-100 Chełm. 
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl  
3. Celem przetwarzania jest realizacja zadań oświatowych, dydaktycznych, wychowawczych, zagwarantowanie dziecku 

bezpieczeństwa oraz wypełnianie obowiązku dotyczącego uzupełniania i prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, 
działalności wychowawczej i opiekuńczej.  

4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. g) RODO. Wypełnienie obowiązków 
prawnych ciążących na administratorze wynika z przepisów:  

 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe;  

 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty;  

 aktów wykonawczych do ww. ustaw, w tym rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie 
sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności 
wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. Podanie danych jest wymogiem ustawowym. Osoba, której dane 
dotyczą jest zobowiązana je podać. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji zadań ustawowych przez 
administratora.  

5. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, mającym dostęp do danych osobowych 
i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa 
członkowskiego. Odbiorcami danych będą również podmioty przetwarzające dane na zlecenie tj. firmy dostarczające 
oprogramowanie.  

6. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres pobierania nauki w szkole, a następnie przez okres niezbędny do archiwizacji tj. 
przez okres 50 lat.  

7. Ma Pan/Pani prawo:  

 dostępu do swoich danych osobowych;  

 sprostowania nieprawidłowych danych;  

 żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust. 1 RODO;  

 żądania ograniczenia przetwarzania danych.  
8. Ma Pan/Pani prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.  
9.  

*Rozporządzenie 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). 

 

mailto:inspektor@cbi24.pl

