WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA LOKALIZACJĘ OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH , URZĄDZEŃ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ LUB REKLAMY
W PASIE DROGOWYM

Data złożenia wniosku

URZĄD GMINY ZDUNY, 99-440 ZDUNY 1C

Zduny, dnia ……………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….
(nazwa i dokładny adres)

………………………………………………….
(tel. kontaktowy)

Pełnomocnik:
………………………………………………………….
………………………………………………………….
Proszę o wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym drogi będącej w zarządzie Gminy
Zduny nr ewidencyjny działki/działek*...................................................................................................
obręb...................................................., w celu umieszczenia.....................................................................
…………………………………………………………………………………………………...………………….
…………………………………………………………………………………………………...………………….
(urządzenia infrastruktury technicznej/obiektu budowlanego/reklamy)*

nie związanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego do
działki/działek* numer ewidencyjny ...........................................obręb......................................................

……………………………………..
(czytelny podpis)

* niepotrzebne skreślić.
Załączniki:
1.
2.
3.

mapka w skali (1:500 lub 1:1000) z zaznaczoną lokalizacją urządzenia infrastruktury technicznej/obiektu
budowlanego/reklamy – 1szt.
pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę do reprezentowania go przez osobę trzecią w sprawach związanych z
uzyskaniem zezwolenia (jeśli dotyczy).
opłata skarbowa za pełnomocnictwo (jeśli dotyczy).
verte

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora Gminę Zduny z siedzibą 99-440 Zduny 1c,
w celu realizacji niniejszego wniosku.
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych
osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.

………………………………………………..
(czytelny podpis)

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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)
– zwane dalej Rozporządzenie, informuję, że:
1.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Zduny, adres: Urząd Gminy Zduny, 99-440
Zduny 1c.

2.

Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez
email: inspektor@kiodo.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można się
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw
związanych z przetwarzaniem danych.

3.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia, wynikającego z aktów prawnych związanych
z realizacją zadań administratora, stosownie do ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych oraz innych
obowiązujących przepisów prawa. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie
na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4.

W związku z przetwarzaniem danych w celach, wskazanych powyżej, odbiorcami Pani/Pana danych
osobowych mogą być:
 podmioty upoważnione, organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie
obowiązującego prawa;
 inne podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych.

5.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez przepisy kompetencyjne lub zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub do odwołania zgody.

6.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami,
przysługują Pani/Panu następujące prawa:
 dostępu do treści danych osobowych jej dotyczących, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
 sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
 usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia, przetwarzanych na podstawie Pani/Pana zgody;
w pozostałych przypadkach, w których Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie przepisów prawa,
dane mogą być usunięte po zakończeniu okresu archiwizacji;
 ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
 prawo do przenoszenia danych – na podstawie art. 20 Rozporządzenia;
 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia, z zastrzeżeniem, że
nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych na podstawie
przepisów prawa.
Osoba której dane przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez tę osobę ma prawo do cofnięcia tej
zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem, z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z powszechnie obowiązujących
przepisów prawa.

7.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.

8.

Podanie danych osobowych przez Panią/Pana jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa lub jest
warunkiem zawarcia umowy. W takich przypadkach konsekwencją ich niepodania jest brak możliwości realizacji
zadań przez Administratora. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

9.

W oparciu o Pani/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Pani/Pana
zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania. Administrator nie zamierza
przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

……………………………….
(data i podpis)

