
Załącznik nr 1 do Procedury obsługi klientów ze szczególnymi potrzebami w MOPS Zawiercie  

 

…………………………………………………………………………………      
WNIOSKODAWCA -Imię i nazwisko  
………………………………………………………………………………… 
Adres zamieszkania 
………………………………………………………………………………… 
Numer telefonu kontaktowego/kontakt sms/email/faks* 

 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu 
Ul. Piłsudskiego 47 

42-400 Zawiercie 
 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 
 

Rodzaj sprawy: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

 

Prośba o przekazanie druków (jeśli dotyczy): ……………………………………………………………………………………… 

 

Proponowany termin wizyty w MOPS (co najmniej 3 dni robocze od dnia wpływu do MOPS): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Sposób udzielenie odpowiedzi: 
Adres poczty email: …………………………………………………………………………………………………………………….. 
Nr telefonu, komunikacja sms: …………………………………………………………………………………………………………… 
Nr telefonu osoby przybranej: ……………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub 
informacyjno - komunikacyjnym: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności: 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Data i podpis wnioskodawcy ……………………….…………………………………………............. 
 
 
 
 

Adnotacje urzędowe: 
Miejsce /nr pokoju/ i termin spotkania ……………………………………………………………………………………………….. 
Data i podpis pracownika    ………………………………………………………………………………………………………………....   
Uwagi:     ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
*właściwe zaznaczyć 



 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA  
dla klientów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zawierciu 

 

 
 
 

Zgodnie z art. 13, art. 14 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, informujmy o zasadach 

przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych, iż: 

 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zawierciu -               
42-400 Zawiercie, ul. Piłsudskiego 47, w imieniu, którego działa Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Zawierciu. 

2) Administrator wyznacza Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych  
z przetwarzaniem danych osobowych: email: iodo@mopszawiercie.pl, tel. 32 67 27701, listownie - 42-400 
Zawiercie ul. Piłsudskiego 47. 

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w na Pani/Pana wniosek celu realizacji zgłoszenia 
zapotrzebowania na usługę podczas wizyty w MOPS i wypełnieniu obowiązku na podstawie ustawy z dnia 
19 sierpnia 2011 r o języku migowym i innych środkach komunikowania się oraz ustawy z 19 lipca 2019 r. o 
zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  

4) Odbiorcami danych osobowych są upoważnieni pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Zawierciu oraz podmioty, którym należy udostępnić dane osobowe w celu wykonania obowiązku 
prawnego,  a także podmioty, którym dane zostaną powierzone do zrealizowania celów przetwarzania.  

5) Dane osób po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych                               
i przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych 
obowiązujących u Administratora.  

6) Istnieje prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, 
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do 
przenoszenia danych. 

7) Ma Pan/Pani prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pana/Pani naruszyłoby 
przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27.04.2016 r. 

8) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a osoba, której dotyczą dane jest zobowiązana do 
podania danych określonych w w/wym. ustawach. Konsekwencją niepodania danych będzie pozostawienie 
wniosku bez rozpatrzenia.  

9) Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji i nie podlegają 
profilowaniu.  

 

mailto:iodo@mopszawiercie.eu

