
IM-IV-5

POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA WNIOSKU

WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA W CELU UZGODNIENIA PROJEKTU BUDOWLANEGO
URZĄDZENIA INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

NIEZWIĄZANEGO Z POTRZEBAMI ZARZĄDZANIA DROGAMI

data

IMIĘ:

NAZWISKO:

ADRES ZAMIESZKANIA:

TELEFON:

NAZWA PODM. GOSP.:

ADRES SIEDZIBY:

TELEFON:

W przypadku działania przez pełnomocnika (imię, nazwisko pełnomocnika):

ADRES
DO KORESPONDENCJI:

TELEFON:
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RODZAJ URZĄDZENIA:

ULICA/ DZIELNICA:

LOKALIZACJA URZĄDZENIA ZOSTAŁA UZGODNIONA DNIA:

DECYZJĄ NR:

POWIERZCHNIA URZĄDZEŃ W PASIE DROGOWYM WYNOSI:

Na podstawie art.  16 ust. 1 lit  a)  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 (RODO)  wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez  Urząd
Miasta Mysłowice moich danych osobowych celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego.
Potwierdzam zapoznanie się z informacjami wynikającymi z art. 13 RODO (strona 3 wniosku).

PODPIS WNIOSKODAWCY/ PEŁNOMOCNIKA

Załączniki do wniosku:

1. projekt budowlany urządzenia – 2 egz.;

2. kopia decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia w pasie drogowym.

Zarządca dróg publicznych w Mysłowicach może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów
wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
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INFORMACJA

Na  podstawie  art.  13  w  zw.  z  art.  12  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 – Prezydent Miasta Mysłowice
informuje, że:

-  administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Mysłowice  z  siedzibą  w  Urzędzie  Miasta  Mysłowice
przy ul. Powstańców 1,
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: (32)31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl,
- Administrator danych osobowych – Prezydent Miasta Mysłowice - przetwarza dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
-  dane  osobowe  przetwarzane  będą  w  celu  realizacji  postępowania  administracyjnego  dotyczącego  lokalizacji  reklamy
w pasie drogowym,
-  odbiorcami  danych  osobowych  mogą  być  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  oraz  inne  podmioty,  które  na  podstawie  stosownych  umów  podpisanych  z  Miastem  Mysłowice
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Mysłowice,
- dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych. Kryteria okresu
przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie akt,
- osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
- osoba, której dane dotyczą ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie ich danych osobowych w dowolnym momencie,
bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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