
Załącznik Nr 1 do Procedur obsługi 

osób ze szczególnymi potrzebami  

w Starostwie Powiatowym w Prudniku  

 

Prudnik, dnia …………………… 

Dane kontaktowe osoby uprawnionej: 

Imię: ……………………………………………………… 

Nazwisko: ……………………………………………….. 

Adres korespondencyjny: ……………………………… 

……………………………………………………………. 

Starostwo Powiatowe  

w Prudniku 

ul. Kościuszki 76 

48-200 Prudnik  

Wniosek o zapewnienie usługi tłumacza języka migowego 

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych 

środkach komunikowania się (Dz.U. 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.) zgłaszam chęć 

skorzystania z usługi tłumacza1: 

a) polskiego języka migowego (PJM) 

b) sytemu języka migowego (SJM) 

c) systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKONG) 

Cel wizyty w Starostwie Powiatowym w Prudniku: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

 
1 właściwe podkreślić 



…………………………………………………………………………………………………

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

Proponowany termin wizyty ………………………………… 

Sposób komunikowania się z osobą uprawnioną: 

Telefonicznie ………………………………………………………………………… 

Adres email ………………………………………………………………………….. 

Adres korespondencyjny …………………………………………………………… 

Inna forma (jaka?) …………………………………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że jestem osobą uprawnioną w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.) oraz osobą 

niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 25732 z późn. zm.). 

 

      …………………………………………… 

      Data i podpis osoby zgłaszającej 

Informacja dla osoby uprawnionej 

Zgłoszenie zostanie przekazane do właściwego pracownika urzędu, który skontaktuje 

się za pomocą wybranego przez Panią/Pana sposobu komunikowania się z urzędem 

w celu potwierdzenia miejsca i terminu spotkania; 

W przypadku braku możliwości realizacji  świadczenia, Starostwo Powiatowe  

w Prudniku zawiadomi osobę uprawnioną o tym fakcie, wyznaczając możliwy termin 

realizacji świadczenia lub wskazując ma inną formę realizacji określonych w ustawie 

uprawnień. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. 

Szczegóły tego dotyczące przedstawiamy poniżej. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiat Prudnicki  

z siedzibą: ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik. 

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można 

skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych: 

a. telefonicznie – dzwoniąc pod numerem telefonu: +48 733508806, 

b. za pośrednictwem wiadomości e-mail skierowanej na adres: 

iod@powiatprudnicki.pl 

c. pisemnie na adres naszej siedziby: ul. Kościuszki 76, 48-200 Prudnik. 

3. Pana/ Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu umówienia spotkania  

z tłumaczem. 

4. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest konieczność wypełnienia 

obowiązków prawnych ciążących na administratorze, wynikających z art. 12 

ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach 

komunikowania się. 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do 

uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa i umów 

zawartych z Administratorem, w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia sprawy. 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 

realizacji celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego 

wynikającego z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt. 

mailto:iod@powiatprudnicki.pl


7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych,  

ich sprostowania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. 

8. Posiada Pani/Pan również prawo do wniesienia skargi do organu 

nadzorczego, czyli do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  

w przypadku uznania, że przetwarzamy Pani/Pana osobowe niezgodnie  

z prawem. 

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

10. Administrator nie będzie przekazywał pozyskanych danych osobowych  

do państw trzecich. 

11. Niepodanie przez Panią/Pana danych osobowych może skutkować 

pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia, o ile przepis szczegółowy nie 

stanowi inaczej.  

 

 


