Deklaracja dostępności cyfrowej – Oświadczenie w sprawie dostępności
Wstęp
Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej
strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron
internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma
zastosowanie do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej.

Daty publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 2007-08-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-27.

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.
W Centralnym Laboratorium Ochrony Radiologicznej dla strony clor.waw.pl przeprowadzono
samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do
oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym:
http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że strona internetowa www.clor.waw.pl spełnia
wymagania w 92,45%:
•
•
•

Jeden z obrazów nie ma alternatywnego opisu.
Jeden z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora (identyfikator ten
wystąpił już na stronie wcześniej)
Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.

Wyeliminowanie powyższych wad w dostępności nastąpi do 31 grudnia 2021 roku.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-02-01. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny
przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

Dostępne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
– powiększanie czcionki
– podświetlanie linków
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Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.
Koordynatorem do Spraw Dostępności jest Dorota Wieczorek – Centralne Laboratorium
Ochrony Radiologicznej, ul. Konwaliowa 7, 03-194 Warszawa, d.wieczorek@clor.waw.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 811 00 11 wew. 200. Tą samą
drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na
brak zapewnienia dostępności.
Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej,
aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą
alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu,
opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej
żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu
dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot
publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia
z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie
informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten
nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności
cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do
informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności
lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie
zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony
internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć
wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Klikając ten link przejdź do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
1. Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej (CLOR) mieści się w jednej lokalizacji:
a) 03-194 Warszawa, ul. Konwaliowa 7. Wejście do budynku po schodach od strony wschodniej. Osoby
niepełnosprawne mogą również, po uprzednim zawiadomieniu, skorzystać z wejścia od strony
zachodniej, skąd jest już bezpośredni dostęp do windy osobowo-towarowej. W budynku tym znajdują
się Kancelaria, Sekretariat Dyrektora, Zakłady i Działy. Swoje biura posiadają tu też osoby na
stanowiskach samodzielnych. Budynek jest trzykondygnacyjny i wyposażony jest w schody oraz windę
towarowo-osobową z własną obsługą przywoływaną w przypadku konieczności skorzystania. Na
parterze budynku znajduje się Kancelaria, w której - w przypadku braku możliwości poruszania się można załatwić wszelkie sprawy. Zalecamy wcześniejsze telefoniczne lub mailowe umówienie się
w celu załatwienia sprawy. Na miejscu nie są dostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza
się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu brak jest wydzielonych miejsc parkowania dla osób
niepełnosprawnych.
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