Katowice, dnia …………………………………
………………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki prowadzącej działalność gospodarczą)
………………………………………………………………………………
(adres)
………………………………………………………………………………
(nr telefonu)
Straż Miejska w Katowicach
40-851 Katowice, ul. Żelazna 18
WNIOSEK
o wydanie potwierdzenia wprowadzenia do ewidencji pojazdów abonamentowych strefy
ograniczonego ruchu uprawniającego do wjazdu do strefy ograniczonego ruchu ulic: Mariackiej,
Stanisława oraz Andrzeja Mielęckiego w Katowicach dla następujących pojazdów:
Marka ………………………………………..……… nr rej. ……………………………….
Marka ………………………………………..……… nr rej. ……………………………….
będących w dyspozycji
………………………………………………………………………………………………………………….…………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………….
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki prowadzącej działalność gospodarczą)
- uprawniającego do dojazdu do nieruchomości (miejsca garażowania) znajdującego się pod adresem:
……………………………………………………………………………………………………………….…………………
Uzasadnienie wniosku:
……………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Załączniki:
1.……………………………………………………………………………………………
2.……………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………
……………………………………………
(podpis wnioskodawcy)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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) - RODO informuję:
1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.

8.

9.

Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Straż Miejska w Katowicach reprezentowana przez
Komendanta Straży Miejskiej w Katowicach z siedzibą w Katowicach, ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice. Można
się z nami kontaktować w następujący sposób:
a) listownie: ul. Żelazna 18, 40-851 Katowice,
b) przez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej ePUAP
c) poprzez korespondencję e-mail na adres: straz.miejska@katowice.eu
d) telefonicznie nr tel. 32 4940200
Kontakt do Inspektora Ochrony Danych w Straży Miejskiej w Katowicach, e-mail:
iod.straz.miejska@katowice.eu, tel. 32 4940265 (podczas nieobecności kontakt telefoniczny z osobą zastępującą
Inspektora Ochrony Danych nr tel. 32-4940250).
Pani / Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO w celu wprowadzenia do
ewidencji pojazdów abonamentowych strefy ograniczonego ruchu uprawniającego do wjazdu do strefy
ograniczonego ruchu
Podanie przez Pani / Pana danych jest dobrowolne, konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości osiągnięcia
celu procesu przetwarzania opisanego w pkt 3.
Pani / Pana dane będą przetwarzane wyłącznie do celów, do których zostały zebrane i mogą zostać udostępnione
wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom
świadczącym administratorowi usługi na podstawie zawartych umów. Odrębną kategorię odbiorców, którym mogą
być ujawnione Pana dane są podmioty uprawnione do obsługi doręczeń oraz Miasto Katowice w ramach
udostępnienia usług serwerów wirtualnych, przestrzeni dyskowej i kont poczty elektronicznej.
Pani / Pana dane będą przechowywane przez okres ważności wpisu do ewidencji, a następnie zgodnie z przepisami
kancelaryjnymi wydanymi na podstawie ustawy z dnia14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i
archiwach, przez 5 lat licząc od 1 stycznia następnego roku po ostatecznym załatwieniu sprawy.
Posiada Pani / Pan prawo do:
a) żądania
od
administratora
dostępu
do
swoich
danych
osobowych
oraz
otrzymania
ich kopii,
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, jeśli są błędne lub nieaktualne,
c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
d) usunięcia danych osobowych, w sytuacji gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z
obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
f) do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Cofnięcie
powinno nastąpić taką samą drogą jak wyrażenie zgody.
Posiada Pani / Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pan,
iż przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych narusza przepisy ochrony danych osobowych. Adres: Urząd
Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podane przez Panią / Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji,
w tym profilowania.

