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

miejscowość, data 

....................................................................... 

imię i nazwisko 

Wnioskodawcy/Przedstawiciela Ustawowego 

....................................................................... 

adres do korespondencji 

....................................................................... 

telefon kontaktowy/adres e-mail 

Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku 

ul. Baranowicka 203 

15-530 Białystok 

Wniosek o zapewnienie dostępności 

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

ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), jako*: 

• osoba ze szczególnymi potrzebami, 

• przedstawiciel osoby ze szczególnymi potrzebami (proszę podać imię i nazwisko osoby 

ze szczególnymi potrzebami) …………………………………………………………………………………………………… 

wnoszę o zapewnienie dostępności w zakresie*: 

• dostępności architektonicznej,  

• dostępności informacyjno-komunikacyjnej, 

• dostępności cyfrowej.  

Wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej zapewnienie dostępności w Domu Pomocy 

Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203 w obszarze architektonicznym, informacyjno-

komunikacyjnym lub cyfrowym (proszę wskazać i opisać barierę wraz z podaniem jej lokalizacji): 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

Wskazanie interesu faktycznego (w tym krótki opis rodzaju sprawy, którą Wnioskodawca pragnie 

załatwić w Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku przy ul. Baranowickiej 203):  

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................................................ 

  



Wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy: 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................. ........... 

Wskazanie preferowanego sposobu odpowiedzi na wniosek*:  

1. Kontakt telefoniczny  

2. Korespondencja pocztowa  

3. Korespondencja elektroniczna (e-mail)  

4. Odbiór osobisty 

............................................... 

(podpis wnioskodawcy) 

*właściwe podkreślić 

  



Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Dom Pomocy 
Społecznej w Białymstoku (dalej jako DPS) 

Dokładamy wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne. Niniejszy dokument 
wyjaśnia zasady oraz sposób gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania pozyskiwanych informacji. Prosimy 
o uważne przeczytanie treści dokumentu w celu zrozumienia naszej Polityki przetwarzania danych osobowych.  

1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1.  Z uwagi na wejście w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 (RODO) DPS dostosowuje procesy przetwarzania danych osobowych do nowych zasad. 
1.2. Celem Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (zwanym RODO) jest ujednolicenie europejskich 
standardów ochrony i zasad przetwarzania danych osobowych.  Oznacza to, że dane osobowe w każdym kraju 
Unii Europejskiej będą przetwarzane na takich samych zasadach. 

2. ADMINISTRATOR DANYCH 

2.1. Administratorem danych osobowych (dalej „Dane”) przetwarzanych przez nas w związku z prowadzeniem 
działalności jest Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203,  
15-530 Białystok. 
2.2. Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – można się z 
nim kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z 
praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem można kontaktować się przez e-mail: 
iod@dpsb.bialystok.pl lub listownie - na wyżej wskazany adres korespondencyjny. 

3. CEL I PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH 

3.1. Dane osobowe są gromadzone aby realizować konkretne cele.  
3.2. Przetwarzanie odbywa się w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 
r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062) – na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO i art. 9 ust. 2 lit. b RODO; 
3.3. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu (np. podwykonawcom, 
obsłudze prawnej) oraz podmiotom uprawnionym przepisami prawa (odpowiednim organom np. sądom, 
ośrodkom pomocy społecznej).  
3.4. Okres przechowywania danych osobowych uzależniony jest od celu ich gromadzenia oraz przepisów prawa. 
Dane osobowe przetwarzane będą do momentu, gdy upłynie obowiązkowy okres ich przechowywania oraz minie 
czas umożliwiający dochodzenie ewentualnych roszczeń. W przypadku, gdy przetwarzanie opiera się na zgodzie – 
dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody, a w przypadku przetwarzania na podstawie 
uzasadnionego interesu administratora – do momentu wpływu sprzeciwu wobec przetwarzania. Nagrania z 
monitoringu mogą być przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań. Dane z 
monitoringu będą przetwarzane wyłącznie do celów, dla których zostały zebrane i przechowywane przez okres 
nieprzekraczający 3 miesięcy. W przypadku, gdy nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu lub Dom 
Pomocy Społecznej powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, nagranie może być 
przechowywane do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. 

4. SPOSÓB PRZETWARZANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH 

Dane osobowe są przetwarzane za pomocą środków elektronicznych, informatycznych i ręcznych, według 
procedur i z zastosowaniem zasad logiki powiązanych z wymienionymi powyżej celami oraz zawsze zgodnie z 
przepisami. Dane osobowe będą przechowywane przez czas nieprzekraczający okresu niezbędnego do uzyskania 
celów, do jakich zostały zebrane, a w każdym razie nie dłużej niż przewidują przepisy. 

5. UPRAWNIENIA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH 

5.1. Osoba, której dane dotyczą w każdym momencie może złożyć do Administratora wniosek o: 

− uzyskanie dostępu do swoich danych osobowych, w tym również uzyskanie ich kopii, 

− sprostowanie danych, w przypadku gdy zawierają błędy, 

− usunięcie danych, których przetwarzanie jest bezpodstawne, 

− ograniczenie przetwarzania danych, 

− przeniesienie danych do innego administratora. 
5.2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody (nie dotyczy to przetwarzania danych w 
celu wykonania umowy) mają Państwo prawo do cofnięcia w każdym momencie udzielonej zgody. 
5.3. Wszelkie wnioski dotyczące danych osobowych prosimy przesyłać na adres: iod@dpsb.bialystok.pl.  



5.4. Jeżeli uważa Pani/Pan, że informacje zawarte w poniższej klauzuli informacyjnej nie zawierają interesujących 
Panią/Pana informacji, prosimy o kontakt z DPS. 

6. PRAWO DO SKARGI 

W przypadku uznania, że w czasie przetwarzania danych doszło do naruszenia Państwa praw, przysługuje 
Państwu prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
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