……………………………, dnia ........................ .201.... r.
(imię, nazwisko, nazwa firmy - organizatora
( + dane pełnomocnika, jeżeli występuje w imieniu organizatora) * 1)
...........................................................................................................
...........................................................................................................
(adres) ...............................................................................................
(telefon) **.......................................... (NIP) ......................................
(PESEL lub REGON) ..........................................
odbiór zezwolenia:
osobisty tak, nie / poczta tradycyjna / elektroniczna skrzynka kontaktowa PeUP *

PREZYDENT MIASTA PIEKARY ŚLĄSKIE
41-940 Piekary Śląskie,
ul. Bytomska 84

WNIOSEK
O WYDANIE ZEZWOLENIA NA WYKORZYSTYWANIE DRÓG W SPOSÓB SZCZEGÓLNY
Proszę o zezwolenie na ...............................................................................................................................................
OKREŚL RODZAJ I NAZWĘ IMPREZY

Miejsce i data rozpoczęcia ...........................................................................................................................................
ULICA, PLAC, PRZEBIEG (JAKIMI ULICAMI), DATA

Przewidywana liczba uczestników ...............................................................................................................................
Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabe zpieczenia trasy lub miejsca imprezy na terenie
miasta Piekary Śląskie:
....................................................................................................................

.

...................................................................................................................

imię i nazwisko

imię i nazwisko

....................................................................................................................

....................................................................................................................

imię i nazwisko

imię i nazwisko

....................................................................................................................

....................................................................................................................

imię i nazwisko

imię i nazwisko

....................................................................................................................

....................................................................................................................

imię i nazwisko

imię i nazwisko

................................................................................................................................................................

(data, imię i nazwisko, podpis i pieczęć wnioskodawcy)

uwaga: organ zarządzający ruchem może w uzasadnionych przypadkach zażądać złożenia dodatkowych
dokumentów

Podstawa prawna: Art. 65 i 65a - Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2017 r.
poz. 1260 z późn. zm.).
- dołączyć pełnomocnictwo, jeżeli wnioskodawcą nie jest organizatorem,
* - niepotrzebne skreślić,
** - informacja podana dobrowolnie.
1
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenie o ochronie danych nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (dalej RODO), informuję iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Piekary Śląskie z siedzibą przy
ul. Bytomskiej 84, 41-940 Piekary Śląskie, tel. +48 (32) 39-39-411 (sekretariat);
e-mail: um@piekary.pl, bip.piekary.pl;
2. Wyznaczony został inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony
swoich danych osobowych pod adresem e-mail: dane.osobowe@piekary.pl lub pisemnie na adres
siedziby Administratora wskazany powyżej.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w następujących celach i zgodnie z następującymi podstawami
prawnymi:
 wydanie zezwolenia na wykorzystanie dróg w sposób szczególny oraz przejazd pojazdu
ponadnormatywnego, wynikające z art. 65, 65a i 65b Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz. 1260 z późn. zm.), art. 104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2017 r.,
poz. 1257 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych (Dz.U. z 2012
poz. 764), Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca
2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego (Dz.
U. z 2012 r., poz. 366) oraz na podstawie art. 6 ust. 1. lit c RODO.
4. Pani/Pana dane osobowe będą ujawniane podmiotom i osobom upoważnionym na podstawie
przepisów prawa – podmiotom przetwarzającym, którym zostało zlecone przetwarzanie: Asseco Data
Systems S.A., ul. Podolska 21, 81-321 Gdynia, LTC Sp. z o.o., ul. Pabianicka 159/161, 93-490 Łódź,
operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej). Ponadto w zakresie
stanowiącym informację publiczną dane będą ujawniane każdemu zainteresowanemu taką informacją
lub publikowane w BIP Urzędu – wyłącznie jeśli dane będą upubliczniane.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa dot.
archiwizacji to jest 5 lat od zakończenia sprawy (wygaśnięcia zezwolenia). Okres ten może ulec
zmianie ze względu na zmianę przepisów prawa.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, żądania
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ds. ochrony
danych osobowych - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna Pani/Pan, iż przepisy
RODO zostały naruszone.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan
zobowiązana/y do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie pozostawienie
sprawy bez rozpoznania.

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji
ani profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
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