Zalacznik nr

I

/lJI3

do zarzqdzenia nr
z1 9. .4 o. 2021 r '

Dwektora ZDM z dnia

KARTA USLUGI
ZAP(Z4D DR6G MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa

Wydanie nr 2

(wpisai datg)

WYDZIAL PARKOWANIA
ulica Chmielna 120, tel. 22 55 89 000

IDENTYFIKATOR MIESZKANCA,,B-35'
l.

PODSTAWAPRAWNA:

r. w sprawie szczegolowych
11 Rozporz4&enia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzeSnia 2003
na drogach oraz wvkonvwania nadzoru nad tym zzrz4dzariem

l) |

warunk6w zarzqdzatia ruchem

(Dz. U. z 2017 r.Poz 784)l
drogowych pionowych
Z) ptt l.Z.:O - r- . )pkt3.t.i SzczegOlowych warunk6w technicmych dla mak6w
' iwarunk6w ich urnieszczania na- drogach, stanowi4cych zal4cmik nr I do rozporz4dzenia Ministra
technicmych dla znak6w i
intiurt.ut tury , Onia: tipca ZOO: roku-w sprawie szczeg6lowych warunk6w
na
i warunk6w ich umieszczania
sygnai6w drogowy ch otaz utz4dzefibezpieczeristwa ruchu drogowego
clrogach (Dz. IJ. z 2019 r. poz. 2311 zp62n' mr');

3)

4)

"ust.

$3

Nr
do
2 pkt 3a Statutu Zarz4du Dr6g Miejskich, stanowi4cego zal4cznik
-uchwaly
statutu zarz4du.Dr6g

xxxlv/1023/200s Rady m-st. wa,",u*y I dniu-2g maja 2008 r' w sprawie
r'' poz'
Miejskich (Dz. Urz. woj. Iraaz.Nr94,po,.3491,"2010t Nt 201'poz'5179'z2015

8631 oraz

z 2020 r., po2.8599);
kart uslug obowiqzujqcych
Zarz4dzeiie nr 1 l5g z dnia I L08.2017 r. w sprawie wprowadzenia wzor6w
w Zarz4dzie Dr6g Miejskich z p62n zm'

2. FORMA ZALATWIENIA SPRAWY
-'
uslugi nr KU2 t dot. abonamentu

mieszkarica. od dn. I 8. 10.2021 r. Identyfikator ,,8-35"
"uurtq
jego
otrzymanie nastQpuje automatycznie z chwilq otrzlnnania
piestal bye oiobnyrlt doku-entem, a

2iiini"

abonamentu m ieszkaica.

3.

WYMAGANE DOKUMENT}'
Zgodnie z kart4 uslugi nr KU2 I dot. abonamentu mieszkafica

4.

WYSOKOSC OPLAT
Zgodnie z kart4 uslugi nr KU21 dot. abonamentu mieszkarica

5. TERMIN ODPOWIEDZI
Zgodnie z kartq uslugi ff KU2l dot. abonamentu
5. KOMoRKA ODPOWIEDZIALNA

mieszkafica

Zespdl ds. Kan i Abonament6w w Wydziale Parkowania'

7.

TRYB ODWOLAWCZY
Nie ustanowiono.

8.

SPOSOB ODEBR,[\ IA DOKL}IE}-TO\\
Zgodnie z kart4 uslugi nr KU2l dot. abonamentu mieszkadca

9. DODATKOWEINFORMACJE
l) o identyfikator mieszka6ca ,,8-35"

mog4 ubiegai sig wyl4cznie osoby posiadaj4ce abonament

mieszkairca SPPN jako uprawnienie dodatkowe w ramach posiadanego abonamentu;

2)identyfikatormievkairca,'B.35-wydawanyjestwyl4cznienatensamnumerrejestracyjnypojazdu,na

3)
'

kt6ry zostal wydany obszarovy lub rejono$y abonament mieszkarica SPPN;
wydawany jest dla
Identyhkator B_35 dla posiadaczy obizarowych abonament6v mieszkarica SPPN
B-35
obszaru zgodnG z zalqimikiem m la do Uchwaly SPPN i wszystkich odcink6w

"ulego
i sref B-39 w nim

4)

siE znajdujqcYch

B-35' kt6ry
Posiadacze abonamentu rejonowego mog4 ubiegad sig- o przyznanie identyfrkatora
zlokalizowanych
B-35
znakiem
uprawnia do warunlowego postoj; na oOii"tutl oznakowanych
w promieniu 150 metr6w od miejsca zameldowania mieszkanca, przy czym post6j z uzyciem

o treSci:
ide;tyfikatora B-35 jest mozliwy na odcinku obowi4zywania znaku B-35 z tabliczk4
promieniu
on
w
jezeli
siq
rozpoczyna
(V)XYZ",
B-35
z
identyikatorem
pojazdow
,,Nie dotyczy
150 metr6w od miejsca zameldowania mieszkaica;

5)

wydany
termin waZno5ci idintyfikatora mieszkanca,.B-35" jest taki sam jak termin na kt6ry zostal
abonament mieszkailca SPPN:

n\

6)

W celu u.Otu*n"

i;[;;i;iiu)
;;,;;;;;;i; ;;^"r;ffi]i ;fi:ffi::::

nur",y umieicii w poje2dzie.
bezpoirednio za przedni4 szyb4, w sposou_umoz)twia.lf
ww. organy. Umieszczenie,identyfikatora B_35 w
spisoL uniemozliwiajqcy odczyanie au"i,.i, lioz.
byi traktowane jako postoj ocz uprawnren;

xi?ii:"*;::,"*":::'*l'^j*liy,nk",".-"rity

7) iden${kator mieszkarica '.B-35" nie uprawnia do zastrzegania sobie stalego miejsca postojowego
i nie
stanowi podstawy do roszczeri w przypadku braku wohelo
mic.lsca posro.;owego;
^.
8) ident/ikator mieszkanca
iaci
^.
9)

,,B-35"
wamosi z chwil4?.iuny ouny.t, na podstawie kt6rych zosrar
wydany lub z chwi14 uplywu terminu wa2nodci;
w przypadku utraty mozliwosci.korzystania z pojazdu, na ktory zostar wydany
identyfikator B-35,
wskutek uszkodzenia lub wypadku, *ydawany
iOentyRkator na pojazd, ,urtgp"ry,' nupoartu*i"
lei
wydanego na.pojazd zastQpczy,
z
ust. r r Regulaminu

r"rir..:*"*ili"'".-"rv'pi"r.g"

5i

-z-godnie
parkowania niesfzezonego SPPN,
obszarowego abonamlntu mieszkaica SppN lub abonamenru
rejonowego- na okes w nim wskazany.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
PRZEZ ZDM
Administratorem

osobowych. iltelesant6w wnioskuiqcych o identyfikator mieszkarica

-danych
,,B-35,,, dalej
jest zarz4d-D.ig Miejskich
1D1n" osobowe",
1zo'fui, t. chmierna r20, 00-80r warszawa, tel.
22 558 90 00, repre ze\to\Naty przezDyret<tora ZOl,t
lOaiej jato ,,,lOministrator,,).

l-t9

l

2.

celem. przetwarzania Danych osobowych jest wlpelnianie
obowiazk6w statutowych ZDM w zakresie
wydania i obstugi identyfikatora mieszkarica _B-35,;.'

Dane Osobowe bgde przetwarzane w oparciu o przeslankg wskazan4
w art.6 ust. 1 lit. c
JJE 20r6/6i9 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osob fizycznych w zwiqzku
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeprywu
tut i.r auny"t l.- u"nyrlnru
dyrektywy 95/46/wE (og6lne rozporz4dienie o ochronie" auny"i), aut"j
inOno", iJ ;"rt
przet\anania niezbgdnego do wypelnienia obowi4zku prawnego wynikai4cego iuto
z g3 ust. 2 pkt ia staLtu
Zarz4du Dr6g Miejskich, stanowi4cego zal4cznik do uchwaly
N;xxxlV/1023/2008 Rady m.st. warszawy
z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie.statutu Zarz4du Dr6g
Miejskich (Dz. Urz. Woj. Ma^ t tr 98, p o..iqg ,,
2010 r. Nr 201, poz. 5779, z 2015 r.,
Vo.z. tist orai z ZiZ.O r., poz, 3599) oiaz z g I I norporrjar"nta"
Ministra lnfrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegrllowych
wa:runk6w tuiaarun
Rozporzadz€nia

3.

ruchem na drogach oraz wykonywania

n

ad,zont nad, tym zirzqdzaniem (Dz.

IJ

.

2 2017 r. poz.7g4).

Dostgp do Danych Osobowych mog4 miec nastgpuj4cy odbiorcy
danych:
upowa2nieni pracownicy Administratorai

l)

2)

uslugodawcy, k6rym w drodze umowy powierzono przetwarzanie
Danych Osobowych na potrzeby

realizacji uslug swiadczonych dla Administratora

-.
3)

i

ich upowaznieni pracownicy w zakesie

niezbgdnym do prawidlowego wykonania tych usfug;
podmioty uprawnione do otrzymania Danyih osobo'wych na podstawie
przepis6w prawa, np. policla,

prokurator.

4.
5'
6.

Dane osobowe bgd4 przechowywane przez okes waznosci identyfikatora mieszkaica
,,B_35,, oraz
z zachowaniem termin6w wynikaiqcych z innych ustaw, w szczeg6lnosci
ustawy z dnia2g w;esnia 1994 r.
o rachunkowosci (Dz.IJ. z2021 r. poz.217 , zpin. zrn.\.
Podanie Danych osobowych przez osotg, kt6rej dane dotycz4
iest dobrowoine |ecz niezbgdne do
rozpatrze.'ia wnioslar i realizacji identyfikatora mieszkarica
,,e-:5". Niepoaanie Danych osoto*yct

skutkuje brakiem moZliwo6ci wydania identyfikatora mieszkarica,,B_35-.
Osoba, kt6rej dane dotycze, moie skorzystad wobec Administratora z nastgpuj4cych praw:
prawa do Zqdania dostgpu do swoich Danych Osobowych oraz
do icn sprosiowanla;

l)

2)
3)
7.

8.

prawa do ograniczeniaprzetwarzariajej danych w sytuacjach
i na zasadach wskazanych an. lgRoDo
lub do ich usunigcia zgodnie z art. l7 RODO (,,prawo do bycia zapomnian),rn,,);
prawa do wniesienia w dowolnlm momencie sprzeciwu
wobec przetwarzania jej Danych osobowych
z przyczyt zwrlzanvch zjej szczeg6ln4 s),tuacjQ, o kt6rlm mowa w art.
2l ust. I RODO.

W. sprawach zwi4zanych z przetwarzaniem danych oraz realizacj4 praw przysluguj4cych
osoborn,
kt6rych te dane dotyczq, mozna kontaktowai siE z Administrato."*, ki.rujq" ko...po"na#lie
nu ua."",
Zarz4d Drrig Miejskich, ul. Chmielna 120, 00-g01 Warszawa lub z wy,nur.ooy^
inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@zdm.waw.pl
Osoba, kt6rej dane dotycz4 ma prawo wnieSi w skargg na przetwarzanie jej danyy(
oy'obo*y"h p.r",

Administratora do Prezesa Urzgdu ochrony Danych osobowych (adres: ui. stawki

/: 00f

Yl?i'1a.

93 warszawa).
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