………………………………………………………………………………..

Data: …………………………………………

(imię i nazwisko osoby, która zostanie
objęta poniższymi udogodnieniami)

…………………………………………………………………………………
(adres)

…………………………………………………………………………………
(telefon kontaktowy)

WNIOSEK
Zgodnie z art. 62 ustawy Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 z późn.
zm.), w którym wskazane jest:
„Operator wyznaczony zapewnia osobom niepełnosprawnym dostęp do usług powszechnych przez:
(…)
4) doręczanie osobom:
a) z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego,
b) niewidomym lub ociemniałym
– na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, przesyłek listowych, przesyłek rejestrowanych,
w tym przesyłek z zadeklarowaną wartością oraz kwot pieniężnych określonych w przekazach
pocztowych,
z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce
pocztowej;
5) przyjmowanie od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconej
przesyłki pocztowej niebędącej przesyłką rejestrowaną.”
zgłaszam wniosek do Poczty Polskiej S.A. o objęcie określonymi powyżej udogodnieniami.
Administratorem danych osobowych podanych w niniejszym formularzu jest Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,
ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00 - 940 Warszawa. Kontakt z Inspektorem ochrony danych: Inspektor ochrony danych Poczta
Polska S.A., ul. Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa, e-mail: inspektorodo@poczta-polska.pl.
Dane osobowe, są przetwarzane celem realizacji wniosku na podstawie art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 119 z 4.05.2016) – w celu realizacji wniosku wynikającego z zapisów art. 62
ustawy Prawo pocztowe.
Dane osobowe będą przechowywane do czasu realizacji wniosku oraz przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy od dnia
zakończenia realizowania żądania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji wniosku.
Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informacja o tym organie jest
podana na stronie internetowej Poczty Polskiej www.poczta-polska.pl
Informacje dotyczące praw, przysługującym osobom, których dane dotyczą, są dostępne w każdej placówce pocztowej oraz
na stronie internetowej Poczty Polskiej: www.poczta-polska.pl.

……..……………………………………………………………
(czytelny podpis osoby składającej wniosek*)

………………………………………………………………………
(czytelny podpis pracownika przyjmującego wniosek)

………………………………………………………………………
(stanowisko służbowe)

*w przypadku osoby niewidomej, ociemniałej bądź w innych przypadkach uniemożliwiających osobiste złożenie podpisu,
wniosek może być podpisany przez pełnomocnika lub ustawowego przedstawiciela osoby niepełnosprawnej. W przypadku
braku takiej możliwości pracownik przyjmujący wniosek wpisuje adnotacje odręcznie o braku możliwości podpisu.

