
         

 

 
 

 

 

KOMENDANT 

Śląskiego Oddziału SG / Placówki SG1 

 

 

 
 

ZGŁOSZENIE 

zamiaru skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza – przewodnika PJM2, SJM3, SKOGN4. 

 

 

1. Imię i nazwisko osoby uprawnionej5:………………………………………………………………………..…… 

2. Adres korespondencyjny:…………………………………………………………………………………………. 

3. Adres e-mail umożliwiający kontakt z osobą uprawnioną lub imię i nazwisko oraz numer telefonu osoby 

upoważnionej do kontaktu (inna forma kontaktu):…………………………………………………………...…… 

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

4. Cel wizyty w Śląskim Oddziale Straży Granicznej:……………………………………………………………… 

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

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

5. Wybrana metoda komunikowania się:………………………………………………………………….………… 

6. Proponowany termin realizacji usługi:…................................................................................................................. 

 

 

 

Oświadczam, że jestem osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997 r. o  rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. 

 

………………………………….    …………………………………. 
                 (miejscowość, data)              (podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Świadczenie usług tłumacza PJM, SJM i SKOGN jest bezpłatne dla osoby uprawnionej, będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 

27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. 

                                                 
1 Niepotrzebne skreślić 
2 PJM – polski język migowy. 
3 SJM – system językowo – migowy. 
4 SKOGN - sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych. 
5 Osoba uprawniona – osoba doświadczająca trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się 



 

Realizacja obowiązku udzielenia informacji o przetwarzaniu danych osobowych 

 

zgodnie z 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), zwanego dalej „RODO”, informujemy że w celu realizacji zgłoszenia                             

o udostępnienie usługi pozwalającej na komunikowanie się osoby uprawnionej – skorzystanie przez osobę uprawnioną                             

z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika: 

• Administratorem danych osobowych jest Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej im. nadkom. Józefa Bocheńskiego                 

z siedzibą w Raciborzu, adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, e-mail: slosg@strazgraniczna.pl, telefon: (32) 414 40 02. 

• Kontakt do Inspektora ochrony danych (IOD):adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, e-mail: woi.slosg@strazgrniczna.pl, 

telefon: (32) 414 41 67. 

• Kontakt do Zastępcy Inspektora ochrony danych (w przypadku nieobecności IOD),adres: ul. Dąbrowskiego 2, 47-400 Racibórz, 

e-mail: woi.slosg@strazgraniczna.pl, telefon: (32) 414 41 61. 

• Celem przetwarzania danych osobowych jest realizacja zgłoszenia o udostępnienie usługi pozwalającej na komunikowanie się 

osoby uprawnionej – skorzystanie przez osobę uprawnioną z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika 

(zwanego dalej zgłoszeniem). 

• Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach                    

komunikowania się oraz art. 6 ust. 1 lit. c i art. 9 ust. 2 lit. b RODO. 

• Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak nie podanie tych danych uniemożliwi realizację zgłoszenia. 

• Dane osobowe mogą być przekazane podmiotom, realizującym na podstawie przepisów prawa usługę wskazaną w zgłoszeniu.  

• Danych nie przekazuje się innym odbiorcom. Mogą być udostępnione jedynie na podstawie przepisów prawa.  

• Danych nie przekazuje się do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Mogą być udostępnione jedynie na podstawie 

przepisów prawa. 

• Dane przetwarzane będą przez okres niezbędny do realizacji zgłoszenia. Okres przechowywania danych określa jednolity                      

rzeczowy wykaz akt obowiązujący w Straży Granicznej. 

• Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, w przypadku gdy dane                            

są nieprawidłowe. Ponadto – jeżeli wynika to  z przepisów prawa – prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. 

• Dane osobowe przetwarzane w celu realizacji zgłoszenia nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie są profilowane,                    

a decyzje nie są podejmowane automatycznie. 

• Mogą Państwo wystąpić do Komendanta Śląskiego Oddziału SG za pośrednictwem  Inspektora ochrony danych z wnioskiem, 

który umożliwi Państwu realizację wskazanych wyżej uprawnień. Wniosek może zostać przesłany  także drogą elektroniczną. 

• W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 
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