Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 26/2022
Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 18 marca 2022 r.

Szczecin, dnia..........................

.......................................................
(imię i nazwisko Wnioskodawcy)

(dane kontaktowe)

Dział ds. Osób Niepełnosprawnych
Uniwersytetu Szczecińskiego
ul. O. Augustyna Kordeckiego 15/05
71-899 Szczecin

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI
ARCHITEKTONICZNEJ LUB INFORMACYJNO - KOMUNIKACYJNEJ
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062 ze zm.) jako (proszę podkreślić
właściwą kategorię):
- osoba ze szczególnymi potrzebami
- przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami (proszę określić rodzaj
przedstawicielstwa ustawowego).....................................................................................................................

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie (proszę podkreślić właściwy obszar):
- dostępności architektonicznej,
- dostępności informacyjno-komunikacyjnej.
Barierą utrudniającą lub uniemożliwiającą dostępność w Uniwersytecie Szczecińskim jest:

Uzasadnienie

Preferowany sposób zapewnienia dostępności (jeżeli dotyczy):

Proszę kontaktować się ze mną w następujący sposób
niezbędnych danych; uw

1.
2.
3.
4.

ag a : u czelnia

(proszę wybrać formę komunikacji poprzez podanie

będzie komunikować się tylko przy pomocy jednej z wybranych form):

telefonicznie .......................................................................................................
adres do korespondencji......................................................................................
adres email...........................................................................................................
inna forma (jaka?)....................................................................................................................................

podpis Wnioskodawcy

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Uniwersytet Szczeciński, z siedzibą przy
Al. Jana Pawła II 22 a (70-453 Szczecin), zwany dalej Administratorem.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod numerem telefonu (91) 444 1034 lub korzystając z adresu e-mail:
anna.giedrys@usz.edu.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można kontaktować się we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania
z praw związanych z ich przetwarzaniem.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku
o zapewnieniu dostępności.
4. Podstawą prawną do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 9 ust.2 lit.
c RODO oraz ustawa z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom
ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2020 r. poz.1062 ze zm.).
5. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione
do pozyskiwania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów
zawartych z Administratorem.
6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas niezbędny do realizacji wyżej
wskazanego celu, a po tym okresie regulowane to będzie przepisami prawa.
7. Na zasadach określonych przepisami RODO przysługuje Pani/Panu:
1) prawo dostępu do treści swoich danych;
2) prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym;
3) prawo do ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także przenoszenia
danych - w przypadkach przewidzianych prawem;
4) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
5) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie jego danych
osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Z treścią klauzuli zapoznałam/em się:

podpis Wnioskodawcy

