
 

 

ul. Ogrody 21, 85-870 Bydgoszcz 

telefon 52 – 362-09-10  

mail: przychodnia@przychodnia-ogrody.pl 

____________________________________________________________ 

 

Wniosek o zapewnienie dostępności 
 

Instrukcja wypełniania: 

Wypełnij ten wniosek, jeżeli potrzebujesz zapewnienia dostępności 

architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej w Przychodni Ogrody 

sp. z o.o. przy ul. Ogrody 21 w Bydgoszczy 

1.Wypełnij WIELKIMI LITERAMI 

2. Pola wyboru zaznacz znakiem X 

 

Twoje dane: 

Imię ………………………………………………………………………………. 

Nazwisko ………………………………………………………………………… 

Ulica ……………………………………………………………………………… 

Numer domu i mieszkania …………………………………………………….. 

Numer kodu ……………... Miejscowość ……………………………….. 

 

 

Zakres wniosku: 

1. Jako barierę w dostępności wskazuję: (Proszę napisz dlaczego jest Ci 

trudno skorzystać z Przychodni Ogrody w Bydgoszczy)                       

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

………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………. 

2. Potrzebuję zapewnienia dostępności, żeby: (Proszę napisz dlaczego 

potrzebujesz zapewnienia przez Przychodnię Ogrody           w Bydgoszczy 

dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej) 

………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………… 

 

3. Proszę o zapewnienie dostępności poprzez: (Proszę wypełnij, jeżeli 

chcesz zapewnienia dostępności w konkretny sposób) 

 

……………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………... 

 

4. Zaznacz swój status – proszę zaznacz czy składasz wniosek jako: 

 

(  )  Osoba ze szczególnymi potrzebami 

(  )  Przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami 

 

Sposób kontaktu: (Proszę wybierz sposób w jaki chcesz otrzymać odpowiedź 

na wniosek) 

(  ) Listownie ( na adres wskazany we wniosku) 

(  ) Telefonicznie na numer ………………………………………………… 

(  ) Pocztą elektroniczną na adres email …………………………………. 

(  ) Inny, napisz jaki …………………………………………………………. 

 

 

Data ……………………………   Podpis …………………………….. 

 



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

 

      Administratorem Państwa danych osobowych jest Przychodnia „Ogrody”  

Sp. z o.o., ul. Ogrody 21, 85-870 Bydgoszcz. Kontakt z Administratorem:  

telefon 52 362 09 10, e-mail przychodnia@przychodnia-ogrody.pl. 

• Administrator jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych 

danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa, 

• Przestrzegania zasad ochrony danych nadzoruje wyznaczony Inspektor 

Danych Osobowych, którym jest Pan Michał Muzyka,  

e-mail: rodo@jamano.pl, 

• Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku  

o zapewnienie dostępności, 

• Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest ustawa  

z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami, 

• Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty 

uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów 

prawa i umów zawartych z Administratorem, 

• Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji 

wyżej wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie 

wymaganym przepisami prawa, 

• Posiadają Państwo prawo do żądania od Administratora dostępu do 

swoich danych osobowych, ich poprawiania, przenoszenia, usunięcia 

 oraz ograniczenia przetwarzania danych osobowych, a także do 

wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, 

• Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa 

danych osobowych narusza przepisy prawa. 
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