Warszawa, ...........................

.....................................................
Właściciel / Zarządca / Pełnomocnik*

.....................................................
Adres

.....................................................
Telefon

.....................................................
e-mail

Zarząd Dróg Miejskich
Wydział Miejskiego Systemu Informacji
ul. Chmielna 120
00-801 Warszawa

PODANIE
Jako właściciel / zarządca / pełnomocnik* zwracam się z prośbą o wydanie
dokumentacji technicznej w celu wykonania tablicy adresowej, która będzie
umieszczona na nieruchomości przy ul. ........................................................ nr ...........
W załączeniu zaświadczenie / decyzja / zawiadomienie / informacja*
z właściwej Delegatury Biura Geodezji i Katastru o nadaniu numeru porządkowego
dla w/w nieruchomości.
Odbiór dokumentacji*: list polecony / e-mail / osobiście**
Do odbioru osobistego dokumentacji upoważniam:
1. …………………………………………………………………………….
imię, nazwisko, nr dowodu osobistego
2. …………………………………………………………………………….
imię, nazwisko, nr dowodu osobistego

………………………..
podpis

*niepotrzebne skreślić
**odbiór w ciągu 14 dni od powiadomienia, po tym terminie dokumentację wyślemy pocztą
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDM

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych interesantów, dalej jako
„Dane Osobowe”, jest Zarząd Dróg Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120, 00-801
Warszawa, tel. 22-55-89-000, reprezentowany przez Dyrektora ZDM (dalej jako
„Administrator”).
1. Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wydanie dokumentacji technicznej
na tablicę adresową
2. Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6,
ust. 1 lit. a i lit. c Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej
jako „RODO”), to jest w ramach zgody.
3. Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
1) upoważnieni pracownicy Administratora;
2) podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie
przepisów prawa, w szczególności Policja, Prokuratura.
4. Okres przechowywania danych
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do
realizacji celów określonych w pkt. 1, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie
wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
5. Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne.
Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane skutkuje brakiem możliwości
wydania dokumentacji.
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 wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na
przetwarzanie jej Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na
legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu
o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do
wycofania zgody;
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 skargę na przetwarzanie
jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
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