
Marki, dnia 

                             

 
 

Imię i nazwisko  

 

 

 

Adres  

 

 

 

Telefon kontaktowy/e-mail  

Burmistrz Miasta Marki 

aleja Marszałka Józefa 

Piłsudskiego 95 

05-270 Marki 

 

 

ZAWIADOMIENIE O BRAKU MOŻLIWOŚCI ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI 

 

Po przeprowadzeniu postępowania z wniosku o zapewnienie dostępności, datowanego na  

 a doręczonego w dniu  

 
oraz realizując obowiązek określony w  art. 31 ust. 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 

z późn. zm.) zawiadamiam o braku możliwości zapewnienia dostępności w zakresie 

określonym w ww. wniosku. 

Jest to przypadek uzasadniony wyjątkowymi okoliczności, gdy zapewnienie dostępności  

w zakresie określonym we wniosku o zapewnienie dostępności jest  

 

 (niemożliwe albo znacznie utrudnione - zależnie od sytuacji). 

 Uzasadniając powyższe należy wskazać, że nastąpi w terminie  
 
 

 
 
 

(uzasadnienie stanowiska, w szczególności wskazanie okoliczności uniemożliwiających albo znacznie 
utrudniających zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku) 

 

 

(wpisz datę ) 

 

 

 

  

 



 
 

Jednocześnie informuję o gotowości do zapewnienia dostępu alternatywnego poprzez: 
 
 

 
 
 
 

(podanie informacji o dostępie alternatywnym) 

 
 
 

 
 
 
 

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH 

OSOBOWYCH 

Działając na podstawie art. 13 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), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1 informuję iż: 

1) Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Marki z siedzibą w Markach (05-270) 

przy al. Piłsudskiego 95; 

2) Administrator danych osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym w sprawach 

dotyczących danych osobowych można się kontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: 

iod@marki.pl; 

3) Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji wniosku o zapewnienie dostępności Dane 

osobowe przetwarzane będą na podstawie przepisów prawa, tj.: ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  

o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami oraz art. 6 ust. 1 lit. c) 

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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119); 

4) dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich i nie będą udostępniane innym 

podmiotom, za wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie przepisów prawa lub 

podmiotów przetwarzających dane w imieniu Administratora danych osobowych; 

5) dane osobowe przetwarzane będą przez czas niezbędny do realizacji wniosku o zapewnienie 

dostępności, a po tym czasie przez okres 5 lat od daty jego zakończenia; 

6) przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo 

żądania ich sprostowania, zmiany lub ograniczenia przetwarzania; 

7) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, to jest Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 

prawa; 

8) obowiązek podania danych osobowych wynika z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym; 

9) dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu. 

 

 

(podpis wnioskodawcy)  

 

mailto:iod@marki.pl

