Deklaracja dostępności
Deklaracja dostępności strony internetowej
Gminy Czaplinek
Urząd Miejski w Czaplinku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony
internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności
cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Strona internetowa Gminy Czaplinek.
Data publikacji strony internetowej: 2021-06-29
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-29

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o
dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów
publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
Treści niedostępne
Strona częściowo zgodna
materiały opublikowane zostały na stronie internetowej przed wejściem w
życie ustawy o dostępności cyfrowej,
filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności
cyfrowej,
mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych,
załączniki mogą nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy
formatu,
serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle
przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej
logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości
będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty
przygotowywane były poprawnie.

nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą
rozpoznać narzędziem OCR,
Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych
przeglądarki. Oprócz myszki po witrynie można się poruszać za pomocą
klawiatury. Klawisz "TAB" przesunie kursor do każdej z opcji nawigacji lub linków
na ekranie. Naciskając Enter nastąpi przejście do zaznaczonego odnośnika.
Używając strzałek "w dół" i "w górę" można przewijać stronę.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2021-06-29
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-0629
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Zbigniew Krasoń.
E-mail: informatyk@czaplinek.pl
Telefon: 94 372 62 35
Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej
formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy
udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni.
Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w
alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2
miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można
złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
Organ nadzorujący: Burmistrz Czaplinka
Adres: Urząd Miejski w Czaplinku
ul. Rynek 6
78-550 Czaplinek
E-mail: czaplinek@czaplinek.pl
Telefon: 94 372 62 00
Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.
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