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Namysłów, dnia ................ 202.... r. 

................................................... 
Imię i nazwisko 

 

................................................... 
Adres zamieszkania 

 

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

 
Świadczenie bezpłatne przeznaczone dla osób uprawnionych będących osobami niepełnosprawnymi  
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych 

 

Urząd Miejski w Namysłowie 

ul. Stanisława Dubois 3 

46-100 Namysłów 

 

 

ZAPOTRZEBOWANIE NA BEZPŁATNĄ USŁUGĘ TŁUMACZENIA JĘZYKA MIGOWEGO 

(SJM i PJM) PODCZAS WIZYTY W URZĘDZIE MIEJSKIM w NAMYSŁOWIE  

 

- Informacja telefoniczna w Punkcie Informacyjnym Urzędu – 77 41 90 300,  

- kontakt na adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu,  

- faks nr 77 41 00 334, 

- wizyta osobista w wybranej komórce organizacyjnej Urzędu lub Urzędzie Stanu 

Cywilnego (Rynek - Ratusz)  

(proszę, w miarę możliwości, wskazać wybraną lokalizację) 

 

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

 

SPOSÓB KOMUNIKOWANIA SIĘ Z OSOBĄ UPRAWNIONĄ  
(zgodnie z art. 3 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania 
się). 

 

e-mail: ................................................... 

nr tel.: ................................................... 

nr tel. komórkowego (kontakt SMS): .............................................. 

nr faksu ................................................. 

 

WIZYTA W URZĘDZIE DOTYCZY:  
(proszę krótko/hasłowo opisać przedmiot sprawy, która ma być załatwiona w trakcie wizyty  
w Urzędzie) 

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

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

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

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

PROPONOWANY TERMIN WIZYTY 

 

Data: ............... / ................ / ...................... 

 

 

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

Formularz dwustronny 

Strona 3 - informacje na temat przetwarzania danych osobowych 
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METODA KOMUNIKACJI:  

SJM (System Językowo-Migowy) 

PJM (Polski Język Migowy)  

 

 

DODATKOWE UWAGI: 

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

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

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

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

 

 

............................................. 
czytelny podpis 

 

 

 

INFORMACJA DLA OSOBY UPRAWNIONEJ 

Zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego pracownika Urzędu, który skontaktuje się 

za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się w celu potwierdzenia 

miejsca i terminu spotkania. 
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA  

TWOICH DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ GMINĘ NAMYSŁÓW 
 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego 
ciążącego na administratorze zgodnie z Rozporządzeniem 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 informujemy, że:  

TOŻSAMOŚĆ 
ADMINISTRATORA.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miejski  
w Namysłowie reprezentowany przez Burmistrza Namysłowa  

DANE KONTAKTOWE 
ADMINISTRATORA  

Adres pocztowy: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów  
Adres e-mail: urzad.miejski@namyslow.eu  
Numer telefonu: +48 77 4190300 

DANE KONTAKTOWE 
INSPEKTORA OCHRONY 
DANYCH  

Administrator – wyznaczył inspektora ochrony danych Panią Joannę Zuzel, 
z którą może się Pani/Pan skontaktować poprzez: adres e-mail: 
iod@namyslow.eu  
numer telefonu: + 48 77 4190351  
pisemnie pod adresem: ul. Stanisława Dubois 3, 46-100 Namysłów.  
Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich 
sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z przetwarzaniem danych. 

CELE PRZETWARZANIA I 
PODSTAWA PRAWNA  

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 19 sierpnia 
2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się  
Dz. U. z 2017 r. poz. 1824) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511). 

ODBIORCY DANYCH  
Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane uprawnionym, zgodnie 
z przepisami prawa, osobom i podmiotom, które reguluje cel przetwarzania. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich. 

OKRES PRZECHOWYWANIA 
DANYCH  

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony 
w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. 
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych 
oraz innych przepisów prawa oraz wewnętrznych regulaminów. 

PRAWA PODMIOTÓW 
DANYCH  

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, sprostowania, ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania oraz do przenoszenia danych, a także do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania do momentu 
wycofania zgody.  

PRAWO WNIESIENIA 
SKARGI DO ORGANU 
NADZORCZEGO 

Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu 
Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie 
dotyczących Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy RODO.  

INFORMACJA O 
DOWOLNOŚCI LUB 
OBOWIĄZKU PODANIA 
DANYCH 

Podawanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem 
ustawowym, warunkiem zawarcia umowy lub dobrowolne. 

 


