Katowice, dnia ……………………….
……………………………………………………..
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki prowadzącej działalność gospodarczą)

…………………………………………………….
……………………………………………………

Miejski Zarząd Ulic
i Mostów w Katowicach
ul. Kantorówny 2a
40-381 Katowice

(adres)

……………………………………………..……..
(nr tel. – dane nieobowiązkowe)

PODANIE
Proszę o wydanie zaświadczenia na wjazd/postój następujących pojazdów marki:
………………………………………..……… nr rej. ………………………….
………………………………………..……… nr rej. ………………………….
Pozycje z dowodu rejestracyjnego
F.1 …………… F.2 ………….... F.3 ……………
Największy dopuszczalny nacisk osi: ……………...
Będące w dyspozycji ………………………………………………………………………
(imię i nazwisko lub nazwa jednostki prowadzącej działalność gospodarczą)

Numer, nazwa oraz lokalizacja znaku …………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
Na okres ………………………………. w godz. od…………… do ………………..
Uzasadnienie wniosku:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...

Załączniki:
1.

……………………………………………………………………………………………

2.

……………………………………………………………………………………………

3.

……………………………………………………………………………………………

4.

……………………………………………………………………………………………

Dane zawarte we wniosku składam z pełną odpowiedzialnością prawną i jednocześnie
zobowiązuję się poinformować o ewentualnie zaistniałych zmianach.
Mając na względzie obowiązki wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27.04.2016r. (RO DO)
informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach z siedzibą przy ul.
Kantorówny 2a, będący jednostką organizacyjną Miasta Katowice (MZUiM). Operacje przetwarzania danych osobowych realizuje Miasto
Katowice, działające przez swoje jednostki organizacyjne. W MZUiM powołano Inspektora danych osobowych, z którym może Pani/Pan się
kontaktować w sprawie ochrony danych osobowych na adres e-mail: iod@mzum.katowice.pl i pod numerem telefonu: 32 256 99 01 wew.
147. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych praw i obowiązków MZUiM Katowice. Dane osobowe przetwarzane
mogą być na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c) lub e) RODO (odpowiednio: dla wykonania/zawarcia umowy; wypełnienia obowiązku prawnego
MZUiM, wykonania zadania w interesie publicznym lub władzy publicznej). Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu
podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, dane nie będą przetwarzane poza obszarem EOG. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane
w MZUiM posiada prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetw arzania;
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby); wniesienia skargi do organu
nadzorczego. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wyznaczony w jednolitym rzeczowym wykazie akt MZUiM Katowice, w
zależności od charakteru i rodzaju sprawy. Statut MZUiM oraz jednolity rzeczowy wykaz akt opublikowane są na stronie:
http://www.mzum.katowice.pl/bip/Statut.html Pani/Pana dane mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów
prawa (np. Urzędowi Miasta Katowice). Pani/Pana dane mogą być także przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na
zlecenie MZUiM (na podstawie umowy z MZUiM): audytorom zewnętrznym. Podanie danych osobowych jest obowiązkowe w celu
oznaczenia strony. Podanie danych kontaktowych (telefon/e-mail) jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania tych danych jest brak
możliwości kontaktu w celu poinformowania o etapie realizacji sprawy lub wyjaśnienia nieścisłości w niniejszym dokumencie lub
załącznikach.

……………………..
(podpis wnioskodawcy)

