Wysokie Mazowieckie ...........................

..................................................
..................................................
..................................................
telefon ........................................

Zarząd Dróg Powiatowych
ul. 1 Maja 8
18-200 Wysokie Mazowieckie
Wniosek
o przedłużenie zezwolenia na umieszczenie urządzenia niezwiązanego
z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym
Proszę o przedłużenie zezwolenia na umieszczenie urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem
drogi t.j. ...................................................................................................................................................
w pasie drogowym drogi powiatowej .....................................................................................................
w lokalizacji: .............................................................................................................................................
powierzchnia rzutu poziomego urządzenia umieszczonego w pasie drogowym wynosi: …………………….
..................................................................................................................................................................
Dotychczasowe w/w urządzenie było umieszczone w pasie drogowym na podstawie decyzji
Nr ………………………………………………………. z dnia ………………………………………..
wydanej przez ……………………………………………………………………………………………………………………………………..

......................................................................
(Podpis, pieczęć składającego wniosek)

INFORMACJA
Wypełniając postanowienia określone w art. 13 ust. 1 i 2 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)informuje się, że:
1. Administratorem Pana(i) danych osobowych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Wysokiem
Mazowieckiem, ul. 1 Maja 8, 18-200 Wysokie Mazowieckie, REGON: 450672604.
2. Administrator zgodnie z art. 37 ust. 1 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) wyznaczył
inspektora ochrony danych. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy poprzez
adres email: iodo@zdpwm.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych w związku ze złożonym wnioskiem.
4. Nie planuje się przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego.
5. Dane mogą zostać udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa.
6. Dane osobowe będą przechowywane przez okres - 10 lat.
7. Przysługuje Panu(i) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania.
8. Przysługuje Panu(i) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Niepodanie danych uniemożliwi
rozpatrzenie wniosku.
10.Dane nie będą przetwarzane w celu zautomatyzowanego podjęcia decyzji.

