Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony internetowej „EKOREC” Sp. z o.o.
WSTĘP DEKLARACJI
„EKOREC” Sp. z o.o. 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 pod adresem: www.ekorec.pl
Dane teleadresowe jednostki:
„EKOREC” Sp. z o.o.
ul. Lędzioska 47
43-143 Lędziny
tel. 32 326-79-90
ekorec@poczta.onet.pl
Data publikacji strony internetowej: 2015-08-24
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-11
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
wyłączeo wymienionych poniżej (strona została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o
dostępności cyfrowej.):
Nie wszystkie dokumenty w formacie PDF zapewniają możliwość edycji i korzystania z czytników
głosowych (dokumenty skanowane).
UŁATWIENIA NA STRONIE INTERNETOWEJ
Strona podmiotowa „EKOREC” Sp. z o.o. pod adresem http://ekorec.pl posiada następujące
ułatwienia:
podwyższony kontrast,
możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
wersja monochromatyczna,
podświetlane elementy nawigacyjne.
strona zapewnia poprawne wyświetlanie na ekranach urządzeo mobilnych

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI
Deklarację sporządzono dnia 2021-03-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
SKRÓTY KLAWIATUROWE
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE
Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Prezes zarządu Krzysztof Olender.
e-mail: ekorec@poczta.onet.pl
Telefon: tel. 32 326-79-90
PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA
Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu
publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej
lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w
ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić
Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl
DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA
Siedziba „EKOREC” Sp. z o.o. zlokalizowana jest w Lędzinach przy ul. Lędzioskiej 47.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Do wejścia głównego prowadzą schody, brak podjazdu lub windy dla wózków.
Sekretariat się na pierwszym piętrze budynku po lewej stronie od klatki schodowej.
Brak jest toalet dla osób niepełnosprawnych.

