
Warszawa, dnia …......................... 

 

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

 (imię i nazwisko wnioskodawcy) 

 

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

 (adres wnioskodawcy) 

 

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

 

                        Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji 

                        ul. Pileckiego 122 

                        02-781. Warszawa 

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

 

1. Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom                              

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1062) jako osoba ze szczególnymi potrzebami/ 

jako przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami……….……………………                           

(należy podać imię i nazwisko osoby ze szczególnymi potrzebami)* wnoszę o zapewnienie 

dostępności:** 

 architektonicznej 

 informacyjno-komunikacyjnej  

2. Bariera utrudniająca lub uniemożliwiająca wnioskodawcy dostępność (wraz z uzasadnieniem/ 

wskazaniem interesu faktycznego osoby ze szczególnymi potrzebami): 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

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

3.  Preferowany sposób zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy): 

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

4. Sposób komunikowania się z wnioskodawcą:** 

 

1) adres domowy – listownie ............................................................................... 

2) adres poczty elektronicznej .............................................................................. 

3) kontakt sms/mms – numer telefonu ................................................................. 

4) numer faksu ...................................................................................................... 

5) telefonicznie przez osobę trzecią na nr tel.:...................................................... 

 

 

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

                          (podpis wnioskodawcy) 

Informacja dla osoby zgłaszającej: 
Terminy zapewnienia dostępności oraz procedura postępowania podmiotu zobligowanego do zapewnienia 

dostępności zawarte są w art. 31 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U z 2020 r. poz. 1824) 

_______________ 
* właściwe podkreślić 

** zaznaczyć właściwe 



Klauzula informacyjna  

(wniosek o dostępności) 

Dane osobowe w Ursynowskim Centrum Sportu i Rekreacji są przetwarzane zgodnie  

z obowiązującymi przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczególności z Rozporządzeniem 

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 zwanym dalej „RODO”/rozporządzenie)  

i aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych, wydanych na jej podstawie aktów 

wykonawczych oraz przepisami sektorowymi. 

1. Administratorem jest Ursynowskie Centrum Sportu i Rekreacji z siedzibą w Warszawie (02-781) 

przy ul. Pileckiego 122, adres e-mail: sekretariat@ucsir.pl tel. 22-334-62-12, reprezentowany przez 

Dyrektora. 

2. Administrator powołał Inspektora ochrony danych, z którym w sprawach związanych ze swoimi 

danymi osobowymi może Pani/Pan się skontaktować listownie (na adres Administratora)  

z dopiskiem „Inspektor ochrony danych” bądź mailowo ochrona.danych@ucsir.pl 

3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tzn. przetwarzanie jest 

niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego, który na nas ciąży takiego jak realizacja zadań czy 

obowiązek archiwizacyjny oraz art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności 

osobom ze szczególnymi potrzebami. 

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek 

przekazywania ich na gruncie obowiązujących przepisów prawa, w tym Urząd Skarbowy, orany 

kontrolne, a także podmioty świadczące na naszą rzecz usługi na podstawie podpisanych umów.  

5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celu zawarcia umowy przysługuje 

Pani/Panu: prawo dostępu do danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia 

przetwarzania danych, prawo do sprostowania danych, prawo sprzeciwu - korzystanie z uprawnień 

przysługujących osobie, której dane dotyczą, realizowane jest w oparciu o zasady i przepisy 

rozporządzenia, ustawy o ochronie danych osobowych, KPA oraz przepisów sektorowych. 

6. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych 

przez Administratora przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa urzędu ochrony 

danych. Adres: Biuro Prezesa Urzędu ochrony danych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, telefon: 22 

860 70 86. 

7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w zakresie niezbędnym                     

do udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek.  W przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się                     

na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgodę można wycofać w każdym 

czasie, informując o tym Administratora pisemnie bądź mailowo na adresy wskazane powyżej.  

8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

mailto:sekretariat@ucsir.pl

