…………., dnia …………..
Dane kontaktowe Wnioskodawcy:
……………………………………
…………………………………….
……………………………………
Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy
Chorób Przenoszonych Drogą Płciową
ul. Stołeczna 2 B
15-879 Białystok
Wniosek o zapewnienie dostępności informacyjno-komunikacyjnej
lub architektonicznej
Zwracam się z wnioskiem o: (proszę zaznaczyć właściwy przedmiot wniosku z wymienionych
poniżej)
□ zapewnienie dostępności strony internetowej (należy podać adres strony internetowej):
□ zapewnienie dostępności wskazanych poniżej elementów strony internetowej (należy
wskazać elementy strony, które mają być dostępne oraz adres strony www):
□ udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu następującego elementu
strony internetowej (należy wskazać preferowany sposób dostępu alternatywnego, element
strony, który ma być udostępniony w sposób alternatywny oraz adres strony www ):

□ zapewnienie dostępności architektonicznej
□ zapewnienie dostępności informacyjno – komunikacyjnej
w opisanym niżej zakresie (proszę opisać bariery utrudniające lub uniemożliwiające
Panu/Pani dostępność do załatwienia aktualnej sprawy):

Wskazuję poniżej preferowany sposobu zapewnienia dostępności (czego oczekuje Pan/Pani
by mógł Pan/Pani załatwić sprawę w chwili):

Wskazuję poniżej faktyczny interes wystąpienia z wnioskiem (przyczyna która aktualnie
uniemożliwia Panu/Pani załatwienie konkretnej sprawy):

(podpis Wnioskodawcy)

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w związku z rozpatrzeniem wniosku o
zapewnienie dostępności cyfrowej
Wypełniając obowiązek wynikający 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L119 z 2016 r., str. 1,
sprost. Dz. Urz. UE. L 127 z 2018 r. str. 2) – (w skrócie „RODO”), uprzejmie informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Diagnostyczno-Badawczy Chorób
Przenoszonych Drogą Płciową z siedzibą w Białymstoku, 15-879 Białystok, ul. Stołeczna 2B;
2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Ośrodku Diagnostyczno-Badawczym Chorób
Przenoszonych Drogą Płciową jest pod adresem e-mail: iodo@std.bialystok.pl;
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku o zapewnienie dostępności
architektonicznej, informacyjno – komunikacyjnej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, w związku
z art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami (Dz. U. z 2019 r. poz.1696 z późn. zm.) oraz Kodeks postępowania administracyjnego,
a w przypadku danych wrażliwych udostępnionych we wniosku na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a)
RODO.
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnione na podstawie przepisów
prawa.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez 25 lat.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
a) dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO;
b) sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO;
c) usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”), na zasadach określonych w art. 17 RODO;
d) ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO.
7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna
Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym realizacji wniosku, a ich niepodanie skutkować będzie
pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.
9. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

