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

……………………………………………… 
(imię i nazwisko wnioskodawcy) 

………………………………………………. 

………………………………………………. 
(adres wnioskodawcy) 

………………………………………………. 

(nr tel. i adres email wnioskodawcy) 

Stołeczne Biuro Turystyki 

Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa 

Pałac Kultury i Nauki, p. X 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

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, 

• przedstawiciel ustawowy osoby ze szczególnymi potrzebami * 

wnoszę o zapewnienie dostępności: 

• architektonicznej, 

• informacyjno-komunikacyjnej * 

Wskazuję barierę utrudniającą lub uniemożliwiającą zapewnienie dostępności w Stołecznym 

Biurze Turystyki: 

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

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

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

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

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

Deklaruję, że posiadam faktyczny interes w zakresie dostępności w Stołecznym Biurze 

Turystyki. Jednocześnie wskazuję preferowany sposób zapewnienia dostępności: 

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

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

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

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

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

 

*właściwe podkreślić 



 

Proszę skontaktować się ze mną w następujący sposób: 

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

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

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

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

 

 

…………………………………………………………… 

        Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

Potwierdzam zapoznanie się z Klauzulą Informacyjną stanowiącą załącznik do Wniosku 

 

…………………………………………………………… 

        Data i podpis wnioskodawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI 

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 (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, iż: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Stołecznego Biura 

Turystyki, zwany dalej: „Administratorem”. 

2) Z Administratorem może Pani/Pan skontaktować się bezpośrednio pisząc na adres: Plac 

Defilad 1 (X piętro), 00-901 Warszawa, e-mail: sekretariat@go2warsaw.pl lub za 

pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych wysyłając 

wiadomość na adres e-mail: iod@go2warsaw.pl albo telefonując pod numer: 22 656 64 

86. Do inspektora ochrony danych osobowych należy kierować wyłącznie sprawy 

dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, w tym sprawy dotyczące 

realizacji przysługujących Pani/Panu praw. 

3) Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, 

numer telefonu i adres email. 

4) Administrator pozyskał Pani/Pana dane osobowe bezpośrednio od Pani/Pana, które 

zostały zamieszczone w dokumencie pn. „Wniosek o zapewnienie dostępności”. 

5) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia „Wniosku 

o zapewnienie dostępności”. 

6) Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. 

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2019 poz. 1696 

ze zm.). 

7) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie związanym ze złożonym przez 

Panią/Pana „Wniosku o zapewnienie dostępności” jest niezbędne dla realizacji celu, o 

którym mowa w pkt 5. 

8) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów zawartych 

z Administratorem. 

9) Dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji wyżej 

wskazanego celu, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przepisami 

prawa. 

10) Przysługuje Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich 

sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych, a także do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

11) Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą profilowane. 



12) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego. 

13) W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych 

osobowych w Stołecznym Biurze Turystyki przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia 

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

 


