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

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

....................................................
NIP (w przypadku firmy) lub nr pesel (w przypadku
zastrzeżenia miejsca na osobę prywatną)

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

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

Wniosek o zastrzeżenie miejsca postojowego
Proszę o wyrażenie zgody na zastrzeżenie miejsca postojowego:
w następującej lokalizacji:
ulica………………………..……………………………………………………………………………
nr …………………………………
w obszarze (zaznaczyć wybrany obszar):
Śródmiejskiej Strefy Płatnego
na miesiąc za miejsce postojowe,
Śródmiejskiej Strefy Płatnego
na miesiąc za miejsce postojowe,

Parkowania

Centrum,

Parkowania

Jeżyce,

całodobowo
całodobowo

płatne

900,00

zł

płatne

750,00

zł

Strefy Płatnego Parkowania, całodobowo płatne 600,00 zł na miesiąc za miejsce postojowe.
Osobą uprawnioną do złożenia wniosku oraz podpisania umowy jest:

……………………………………………….............................…
(wypełnić imię i nazwisko) w przypadku, gdy umowa będzie podpisywana przez Pełnomocnika)

Do wniosku załączam:
szkic sytuacyjny proponowanej lokalizacji,
dokumenty rejestrowe firmy (KRS lub wypis z CEiDG),
umowę spółki (w przypadku spółek cywilnych).
pełnomocnictwo – w przypadku ustanowienia Pełnomocnika
w przypadku osób prywatnych nr pesel……………………………………………

....................................................................
(własnoręczny podpis osoby uprawnionej do
składania oświadczeń woli)
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Klauzula informacyjna

Zgodnie z 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 – dalej RODO) informujemy, że
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych 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
2.Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się
885 340 040 w godzinach pracy ZDM lub pod adresem email: dane.osobowe@zdm.poznan.pl

pod

numerem

telefonu

3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu wypełnienia ciążących na Administratorze obowiązków wynikających z
przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj.: na podstawie Uchwały Rady Miasta Poznania Nr XXVIII/497/VIII/2020 z dnia 19
maja 2020 r.(ze zm.) w sprawie ustalenia w Poznaniu Strefy Płatnego Parkowania, Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania,
stawek opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w Strefie Płatnego Parkowania oraz
Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu ich pobierania
4.Dane osobowe po zrealizowaniu celu pierwotnego będą przetwarzane dla celów archiwalnych i przechowywane zgodnie z
przepisami archiwalnymi obowiązującymi u Administratora przez okres 5 lat po roku, w którym dokonano rozpatrzenia wniosku.
5. Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom (jednostkom organizacyjnym UMP) w celu realizacji zadania
wskazanego w niniejszym wniosku.
5. Ma Pan/Pani 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.
6. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy
uzna, że przetwarzanie swoich danych osobowych narusza przepisy RODO
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