
Data:  .  

Dane osoby, która składa wniosek: 

Imię i nazwisko:   

  

Adres do korespondencji:   

  

  

Telefon kontaktowy/adres e-mail:   

  

 

Białołęcki Ośrodek Kultury 
ul. Van Gogha 1, 03-188 Warszawa 

Wniosek o zapewnienie dostępności 

Proszę o zapewnienie dostępności: [zaznacz właściwe okienko] 

☐ w wydarzeniach artystycznych 

☐ w zajęciach sekcyjnych 

☐ informacyjno-komunikacyjnej 

☐ architektonicznej 

Wniosek składam jako1: [zaznacz właściwe okienko] 

☐ osoba ze szczególnymi potrzebami2, 

☐ przedstawiciel osoby ze szczególnymi potrzebami  

[Tu podaj imię i nazwisko osoby ze szczególnymi potrzebami, którą reprezentujesz]: 

   

 
1 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) 
2 Osoba, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na 
okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe 
środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości 
z innymi osobami. 
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Bariera, która utrudnia lub uniemożliwia dostępność w Białołęckim Ośrodku Kultury 
[Opisz barierę i podaj lokalizację Placówki BOK] 

  

  

  

Interes faktyczny  

[Opisz krótko rodzaj sprawy, którą chcesz załatwić] 

  

  

  

Sposób zapewnienia dostępności 

[Jeżeli chcesz, wskaż, w jaki sposób BOK ma zapewnić dostępność] 

  

  

  

Sposób odpowiedzi na wniosek 

[Wybierz, którą drogą mamy przekazać odpowiedź. Zaznacz właściwe okienko.] 

☐ Kontakt telefoniczny  

☐ Korespondencja pocztą tradycyjną  

☐ Korespondencja elektroniczna (e-mail) 

☐ Odbiór osobisty 

 

 [podpis osoby, która składa wniosek] 
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Klauzula obowiązku informacyjnego 
 
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) zwanego dalej „RODO” informujemy, że: 
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Białołęcki Ośrodek Kultury z siedzibą w 

Warszawie ul. Van Gogha 1, zwany dalej „BOK” lub „Administratorem”. 
2) Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można się skontaktować pod 

adresem e-mail: iod@bok.waw.pl  
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit. 

g) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, wynikającego z 
art. 30 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), którym jest rozpatrzenie wniosku o zapewnienie 
dostępności. 

4) Pani/Pana dane osobowe, w zakresie niezbędnym do identyfikacji, kontaktów i korespondencji 
wraz z informacjami zawartymi w złożonym wniosku i prowadzonej korespondencji, będą 
przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na złożony wniosek o zapewnienie dostępności.   

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji 
międzynarodowych. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku o 
zapewnienie dostępności. 

7) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania 
danych osobowych tylko na podstawie przepisów prawa, a także doradcy prawni oraz podmioty 
przetwarzające takie jak świadczące usługi teleinformatyczne (hosting poczty) lub dostawcy IT.  

8) Posiada Pani/Pan prawo do: 
a) dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych 

podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO; 
b) sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 

RODO; 
c) żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia 

okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; 
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; 
e) przenoszenia danych osobowych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w 

przypadkach wskazanych w art. 20 RODO; 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 

RODO. 
9) Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym 

decyzji będących wynikiem profilowania.  
10) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (na adres, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).  
 
 


