dane zgłaszającego (inwestora)
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego
(ew. pieczątka)
adres/nr tel./NIP/REGON
ZARZĄD TERENÓW PUBLICZNYCH
ul. Podwale 23
00-261 Warszawa
tel.: (22) 277-05-00, (22) 277-05-01
fax: (22) 277-05-03, (22) 277-05-04
e-mail: sekretariat@ztp.waw.pl

Data:
WNIOSEK O AWARYJNE ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO
dane wykonawcy prac
imię i nazwisko lub nazwa podmiotu gospodarczego
(ew. pieczątka)
adres/nr tel./NIP/REGON
lokalizacja miejsca awarii
pozostałe elementy pasa
elementy pasa
jezdnia
chodnik
drogowego np. torowiska i
drogowego
ścieżki rowerowe

inne
np. trawniki

szerokość: ≤20%
szerokość: >20% ≤50%
szerokość: >50%
termin rozpoczęcia prac (data):
rodzaj awarii

termin zakończenia prac (data):

osoba odpowiedzialna za usunięcie awarii działająca
z upoważnienia wykonawcy:

imię i nazwisko
tel.
szkic z zaznaczoną lokalizacją

Przyjmujemy na siebie odpowiedzialność za:
•
prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robót,
•
niezwłoczne zgłoszenie terminu zakończenia robót i protokolarne przekazanie terenu do Zarządu Terenów
Publicznych po zakończeniu robót,
•
stan techniczny nawierzchni i urządzeń w miejscu robót,
•
wszelkie szkody i straty osób trzecich wynikłe w trakcie prowadzenia robót jak i w okresie gwarancyjnym,
•
wniesienie należnych opłat na podstawie decyzji Zarządu Terenów Publicznych.

Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych.
pieczątka i podpis

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Zarząd Terenów Publicznych, ul. Podwale 23,
Warszawa.
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą adresu
iod@ztp.waw.pl
Zarząd Terenów Publicznych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących
przepisów prawa tj. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, ustawy z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz na podstawie udzielonej zgody.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu awaryjnego zajęcia pasa drogi lub gdy jest to
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym albo w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej Administratorowi. W przypadku danych, których obowiązek podania
nie wynika z przepisu prawa, Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody - w celu
wynikającym z treści wniosku/w celu ułatwienia kontaktu.
W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 4, odbiorcami Pani/Pana
danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie
organów władzy publicznej;
b) inne podmioty, które na podstawie przepisów prawa bądź stosownych umów przetwarzają dane
osobowe dla których Administratorem jest Zarząd Terenów Publicznych.
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane na czas trwania postępowania w sprawie lub do
momentu odwołania zgody, gdy dane są przetwarzane na jej podstawie, a po tym czasie przez okres
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych, gdy przetwarzanie danych nie następuje
w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania
władzy publicznej;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
e) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
f) prawo do przenoszenia danych – w stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody,
w przypadku, gdy ich przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia
udzielonej zgody w dowolnym momencie.
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Zarząd Terenów
Publicznych Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w zakresie w jakim przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. W pozostałych przypadkach podanie przez
Panią/Pana danych osobowych ma charakter dobrowolny.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

