Poznań, dnia..................................

.......................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwa firmy

.......................................................
adres zamieszkania lub siedziba wnioskodawcy
…………………………………………………………
.…………………………………………...…………….
nr tel.

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznań

Wniosek o wyznaczenie zastrzeżonego miejsca postojowego
dla osoby z niepełnosprawnością
Proszę/prosimy* o wyznaczenie
z niepełnosprawnością,

zastrzeżonego

miejsca

postojowego

dla

osoby

przy ul. ..................................................................................................... nr ............................,
z powodu:

…………………………………………………………………………………….………………
…………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………….…………………………………
……………………………………………………………………………………….……………
Jednocześnie oświadczam/-y*, że znane mi/nam* są zasady korzystania z wyznaczonych
miejsc postojowych dla osób z niepełnosprawnością, zgodnie z którymi wyznaczone miejsca
są ogólnodostępne dla wszystkich legitymujących się Kartą Parkingową, co oznacza,
że nie mogę/możemy* liczyć na wyłączność korzystania z wnioskowanego miejsca.
Do wniosku załączam/-y*:




szkic sytuacyjny proponowanej lokalizacji,
kopię Karty Parkingowej
klauzulę zgody i obowiązku informacyjnego.

............................................................
podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika
* niepotrzebne skreślić

ZDM_luty_2019

Klauzula zgody i obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 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)
wyrażam
zgodę
na przetwarzanie przez Administratora Danych, którym jest Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich
w Poznaniu z siedzibą przy ul. Wilczak 17, 61-623 Poznań; dane kontaktowe ZDM: numer
telefonu 61 6477273 (81) w godzinach pracy ZDM, adres email: zdm@zdm.poznan.pl - moich
danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, nr pesel, numeru
telefonu w celu*:
Rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie zastrzeżonego miejsca postojowego dla osób
niepełnosprawnych,
Rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia umowy o zastrzeżenie miejsca postojowego.
* należy zakreślić właściwe
Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 r. zostałem poinformowany o tym, iż:
1. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
pod numerem telefonu 885 340 040 w godzinach pracy ZDM lub pod adresem
email: dane.osobowe@zdm.poznan.pl
2. Dane osobowe, po zrealizowaniu celu pierwotnego, dla którego zostały zebrane, o jakim była
mowa wcześniej, będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie
z przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora - w przypadku podpisania umowy,
przez okres 5 lat po roku, w którym zakończyła się umowa, a w przypadku rozpatrzenia wniosku
bez podpisania umowy, przez okres 3 lat po roku, w którym rozpatrzono wniosek.
3. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom w celu realizacji zadania
wskazanego w niniejszym wniosku.
4. Mam prawo do:
a) dostępu do treści danych na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
b) sprostowania danych na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
c) usunięcia danych na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
d) ograniczenia przetwarzania danych na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 21 Rozporządzenia;
f) przenoszenia danych na podstawie art. 20 Rozporządzenia.
5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać cofnięta w dowolnym momencie
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
6. Mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony
Danych Osobowych w Warszawie.
7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do rozpatrzenia wniosku o wyznaczenie
zastrzeżonego miejsca postojowego i realizacji zleconego zadania.

.................................................................
podpis wnioskodawcy lub pełnomocnika

