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………………………………………., dnia …………………… 

 

Imię i nazwisko:………………………………………………………………………………  
 

Dane kontaktowe/teleadresowe:………………………………………………… 

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

 

Wniosek 

o zapewnienie dostępności cyfrowej 

strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, 

które mają być dostępne cyfrowo:   

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Opis elementu, który jest niedostępny i zakres niedostępności:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Alternatywny sposób dostępu (jeżeli dotyczy): 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

W sprawie wniosku można się ze mną kontaktować (wypełnij wybraną przez siebie opcję): 

□ listownie, na adres:  .......................................................................................................... 

□ mailowo, na adres:  ........................................................................................................... 

□ telefonicznie na numer:  ..................................................................................................... 

□ inna forma:  ..................................................................................................................... 

 

……………………………………………………………. 

(czytelny podpis wnioskodawcy) 
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Obowiązek informacyjny 

Na podstawie 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 tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 

(tzw. Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych) – zwanego dalej: „RODO”, 

informujemy, iż: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ jest 

Prezes Sądu z siedzibą w Warszawie, przy ul. Terespolskiej 15A, 03-813 Warszawa. 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie 

możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: iod@srpragapolnoc.pl lub pod adresem 

do korespondencji: Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, ul. Terespolska 15A, 03-

813 Warszawa, z dopiskiem „IOD”. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków prawnych nałożonych na 

Administratora danych osobowych na podstawie ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 

szczególnymi potrzebami z dnia 19 lipca 2019 roku. 

4. Przy składaniu wniosku są Państwo zobowiązani do podania imienia i nazwiska oraz wybranych przez 

siebie danych kontaktowych. Przekazanie pozostałych danych jest dobrowolne, tzn. to Państwo 

decydują o ich przekazaniu. 

5. Odbiorcami Państwa danych osobowych są lub mogą być podmioty lub organy upoważnione na 

podstawie odrębnych przepisów prawa, dostawcy oprogramowania do zarządzania systemami, 

podmioty świadczące obsługę techniczną oprogramowania oraz kancelarie świadczące obsługę prawną 

Sądu. 

6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres realizacji wniosku, a następnie przez czas 

określony przepisami prawa oraz wewnętrznymi przepisami dotyczącymi archiwizacji dokumentacji. 

7. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania 

oraz prawo do żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami. Realizacja tych praw możliwa jest za pośrednictwem Inspektora Ochrony 

Danych, dane do kontaktu jak w punkcie 2 powyżej. 

8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych – jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

9. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w oparciu o zautomatyzowane podejmowanie decyzji, 

w tym nie będą podlegały profilowaniu. 

10. Podane przez Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji 

międzynarodowej. 

 


