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Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Deklaracja dostpnoci
Powiatowy Urzd Pracy w Goleniowie zobowizuje si zapewni dostpno strony internetowej goleniow.praca.
gov.pl zgodnie z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostpnoci cyfrowej stron internetowych i aplikacji
mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848). Owiadczenie w sprawie dostpnoci ma
zastosowanie do strony internetowej udostpnianej pod adresem goleniow.praca.gov.pl.
Strona goleniow.praca.gov.pl jest czciowo zgodna z ustaw z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostpnoci cyfrowej
stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodnoci lub wycze
wymienionych poniej:
brak dostpnoci jzyka migowego,
mapy s wyczone z obowizku zapewniania dostpnoci.
Na stronie goleniow.praca.gov.pl mona uywa standardowych skrótów klawiaturowych przegldarki.
Niniejsze owiadczenie sporzdzono: 2020-01-09. Deklaracj sporzdzono na podstawie samooceny
dokonanej przez PUP Goleniów.
Data pierwszej publikacji strony to 2014-06-30. Ostatnia aktualizacja strony miaa miejsce 2020-12-18.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostpnoci strony internetowej goleniow.praca.gov.pl prosimy o kontakt na
adres e-mail: informatyk@pupgoleniow.pl.
Kady ma prawo do wystpienia z daniem zapewnienia dostpnoci cyfrowej strony internetowej, aplikacji
mobilnej lub jakiego ich elementu. Mone take zada udostpnienia informacji w formach alternatywnych,
na przykad odczytania niedostpnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartoci filmu bez audiodeskrypcji,
itp. danie powinno zawiera dane osoby zgaszajcej danie, wskazanie, o któr stron internetow lub aplikacj
mobiln chodzi oraz sposób kontaktu. Jeeli osoba dajca zgasza potrzeb otrzymania informacji w formie
alternatywnej, powinna take okreli form tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizowa danie niezwocznie i nie póniej, ni w cigu 7 dni. Jeeli
dotrzymanie tego terminu nie jest moliwe, podmiot publiczny niezwocznie informuje o tym, kiedy
realizacja dania bdzie moliwa, przy czym termin ten nie moe by duszy ni 2 miesice. Jeeli zapewnienie
dostpnoci nie jest moliwe, podmiot publiczny moe zaproponowa alternatywny sposób dostpu do
informacji.
W przypadku gdy podmiot odmówi realizacji dania zapewnienia dostpnoci lub alternatywnego dostpu do
informacji, mona zoy skarg na takie dziaanie do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Spoecznej. Po
wyczerpaniu wszystkich moliwoci skarg mona przesa take do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostpno architektoniczna
Deklaracja dostpnoci dotyczy strony internetowej goleniow.praca.gov.pl i nie odnosz si do niej
wymagania dostpnoci architektonicznej.
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