
Miejscowość ………………………., dnia……………………. 

………………………………………………………………. 

(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

……………………………………………………………. 

…………………………………………………………… 

(adres wnioskodawcy) 

Urząd Gminy Grodziec 

ul. Główna 17 

62-580 Grodziec 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ 

Wnoszę o zapewnienie dostępności cyfrowej1: 

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

które mają być dostępne cyfrowo (adres): 

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

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

Opis elementu, który jest niedostępny i zakres niedostępności: 

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

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

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

Alternatywny sposób dostępu (jeżeli dotyczy):  

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

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

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

Dane kontaktowe: 

1. Telefonicznie  …………………………………………………………………………………………………………………....… 

2. Adres pocztowy ………………………………………………………………………………………..………..……..….…..… 

3. Adres email …………………………….…………………………………………………………………..………..…………..… 

4. Inna forma (jaka?) …………………………………..…………………………………………………….…………….…….… 

…………………………………………………………… 

Data i podpis wnioskodawcy 

  

 
1 Na podstawie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji 

mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848) 



Klauzula informacyjna 

 

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych                                                    

z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Grodziec reprezentowana                                     

przez Wójta Gminy Grodziec, ul. Główna 17,  62 – 580 Grodziec. 

2. Z Inspektorem ochrony danych w Gminie Grodziec  można się skontaktować pod adresem                                         

e-mail:  iod@comp-net.pl. 

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

dostępności, 

4. Odbiorcą Pana/Pan danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie 

przepisów prawa. 

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą  przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

6. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres: zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną. 

7. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 

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

prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego 

dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani 

zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nie 

rozpatrzenie wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej. 

                                                                                                                          

Potwierdzenie otrzymania informacji 

 

…………………………………………………….. 

(data i podpis osoby od której pozyskano informację)  

mailto:iod@comp-net.pl

