
 
Warszawa, ……….………..................…………...…..… r. 

                                                                                                                                                                              (data) 

Dane osoby składającej Oświadczenie (wielkimi literami): 

………………………………………………………….…………..……. 
imię i nazwisko  

……………………………………………………..…….…….…..…..…. 
adres zameldowania stałego: kod pocztowy, miejscowość 

 

……………………………………………………………………………………… 

ulica, numer domu i mieszkania 

 

……………………………………………………………………………………… 

adres i termin zameldowania czasowego:
*

 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

…………………………………………………………………………………… 

data urodzenia (dzień – miesiąc – rok) 

 

………………………………………………………………………………….. 

rodzaj dokumentu tożsamości, seria i numer 

………………………………………………………..…………………. 
tel. kontaktowy 

 
 
 

OŚWIADCZENIE 
e-Abonament 

 
Oświadczam, że podane dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jestem świadom/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia. 

 
 

Prawdziwość powyższych danych potwierdzam 
 

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

                                                                                                                                 (czytelny podpis - imię i nazwisko)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________________  

*wypełnia wnioskodawca, który jest zameldowany na pobyt czasowy na obszarze SPPN 

 
 
 
 
 

                     Zarząd Dróg Miejskich 
          ul. Chmielna 120 

                     00-801 Warszawa 



 
 
 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM 
 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych, zwanych dalej jako „Dane Osobowe”, jest 

Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa, tel. 22-55-89-000, (zwany 

dalej jako „Administrator”). 

1. Cel przetwarzania danych  
Celem przetwarzania Danych Osobowych przez ZDM jest rozpatrzenie przez ZDM 
podnoszonej przez Pana/Panią sprawy. 

2. Podstawa prawna przetwarzania danych 
Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przepisy ustawy z dn. 14.06.1960 r. Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 2018 r., poz. 2096 ze zm.) oraz przesłankę 
wskazaną w art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej 
jako „RODO”), to jest w ramach wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na 
Administratorze. 

3. Odbiorcy danych  
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć: 
1) upoważnieni pracownicy Administratora, 
2) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa w 

szczególności: Policja, prokurator itp. 
4. Okres przechowywania danych 

Dane Osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a po tym czasie w zakresie 
i w terminie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego. 

5. Zasady gromadzenia danych 
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne lecz 
niezbędne w celu rozpatrzenia podnoszonej przez Pana/Panią sprawy. Niepodanie danych 
Osobowych skutkuje pozostawieniem sprawy bez rozpoznania. 

6. Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych 
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw: 
1) prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania; 
2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych 

w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia 
zapomnianym”); 

3) prawa do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania jej Danych 
Osobowych o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO z przyczyn związanych z jej szczególną 
sytuacją, o którym mowa w art. 21 ust. 1 RODO. 

7. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących 
osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując 
korespondencję na adres ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa lub z wyznaczonym przez 
Administratora inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@zdm.waw.pl. 

8. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych 

osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres:              

ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

mailto:iod@zdm.waw.pl

