Załącznik nr 2 do „Standardów obsługi osób ze
szczególnymi potrzebami w Urzędzie Gminy Tyrawa Wołoska”

……………………………………
(miejscowość, data)
Wójt Gminy
Tyrawa Wołoska
WNIOSEK
O ZAPEWNIENIE TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB INNEGO
na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i
innych środkach komunikowania się (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1824).
1. Imię i nazwisko Wnioskodawcy:
…………………………………………………………………………………………..
2. Adres Wnioskodawcy:
……………………………………………………………………………………………
3. Dane kontaktowe (nr telefon, adres e-mail):
……………………………………………………………………………………………
4. Termin wizyty w Urzędzie (nie wcześniej niż 3 dni robocze od dnia wpływu
wniosku do Urzędu):
…………………………………………………………………………………………….
5.
1)
2)
3)

Informacja dotycząca wybranej metody komunikowania się*:
polski język migowy (PJM);
system językowo – migowy (SJM);
sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

6. Rodzaj sprawy (napisz, co chcesz załatwić w Urzędzie):
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
*

właściwe podkreślić

Klauzula informacyjna
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1
(dalej: RODO), uprzejmie informujemy, że:
1. Administratorem pozyskiwanych danych osobowych jest Wójt Gminy Tyrawa
Wołoska, adres siedziby Administratora danych: 38-535 Tyrawa Wołoska 175, tel. 13
46 56 931, e-mail: urzad@tyrawa.pl;
2. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Janusz Burak - nr tel. : 13 46 56 937,
adres e-mail: iod@tyrawa.pl
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw i obowiązków wynikających
z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami ( t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1062).
4. Podane dane będą przetwarzane w szczególności na podstawie:
1) Art. 6 ust. 1 lit. b) i c) RODO,
2) Art. 6 ust. 1 lit. a) i f) RODO.
5. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych w celach wskazanych
powyżej, dane te mogą być przekazywane do: urzędów i innych podmiotów
upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie
odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Gminy
Tyrawa Wołoska pośrednictwo w czynnościach urzędowych lub czynności faktycznie
związane z czynnościami urzędowymi lub innych podmiotów świadczących usługi
w imieniu i/lub na rzecz Gminy Tyrawa Wołoska.
6. Udostępnione przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu oraz
nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do ustania czasu niezbędnego do
realizacji celów w zakresie, w którym Gmina te dane przetwarza, do momentu
odwołania zgody lub przedawnienia wszystkich roszczeń oraz będą archiwizowane
zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa w tym zakresie.
8. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych
osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia
danych.
9. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na postawie zgody przed jej
cofnięciem (ma zastosowanie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie art.6
ust.1 lit. a) RODO).
10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego t. j. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres siedziby: ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa), jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych narusza
przepisy unijnego rozporządzenia RODO.
11. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, gdy przetwarzanie danych odbywa się
w oparciu o przepisy prawa lub prawnie uzasadniony interes administratora
a w pozostałym zakresie dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych będzie brak
możliwości realizacji celów wskazanych w ust. 3 lub uniemożliwienie udziału w
postępowaniu.
Zapoznałem się z treścią klauzuli informacyjnej
…………………………………………………
(Miejscowość, data, czytelny podpis)

