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IDENTYFI KATOR MIESZKANCA,,B-35'

PODSTAWA PRAW}IA:
l) $ 11 Rozporz4dzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 $'rzesnia 2003 r. w sprawie szczeg6lowycl

warunk6w zarzqdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad t).rn zrzqdzaniem (Dz. U. z

201'7 r. poz.784);
2\ pK 3.2.36 w zw. z pl< 3.l.2 Szczegolowych warunk6w technicmych dla znak6w drogowych pionowych

i warunk6w ich umieszczania na drogach, stanowiqcych zal4cznik nr I do rozporz4dzenia Ministra

Infiastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczeg6lowych warunk6w technicznych dla mak6w i

sygnal6w drogowych oraz vz4dzei bezpieczeistwa ruchu drogowego i warunk6w ich umieszczanta na

dtogach (Dz.U. z 2019 r. poz.2311 zp6 . m1.),

3) $3 ust. 2 pkt 3a Statutu Zarz4du Dr6g Miejskich, stanowi4cego zzl4cmik do uchwaly Nr
XXXN/1023/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie statutu Zarzqdu Dr6g

Miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 3491',2 2010 r. Nr201,poz.5'7'19,22015 r.,poz 8631 oraz

z 2020 r., poz. 8599)

FORMA ZALATWIENIA SPRAWY
Osobi6cie w siedzibie Zarz4duDr6gMiejskich ul. Chmielna 120,00-801 Warszawa

WYMAGAIIE DOKUMENTY
Aktualny abonament mieszkarica SPPN.

WYSOKOSE OPLAT
Bezplatnie.

TERMIN ODPOWIEDZI
Wniosek rozpatrywany jest niezwlocznie.

KOMoRKA ODPOWIEDZIALNA
Zesp6l ds. Kart i Abonamentow w Wydziale Parkowania.

TRYBODWOLAWCZY
nie ustanowiono.

SPOS6B ODEBRANIA DOKUMENT6W
OsobiScie.

9. DODATKOWEINFORMACJE
l) o identyfikator mieszkatica ,,8-35" mog4 ubiegaC siE wyl4cznie osoby posiadaj4ce abonament

mieszkarlca SPPN:
2) w celu otrz),mania identyfrkatora mieszkanca ,,B-35" nalezy przedstawii wazny abonament mieszkanca

SPPN;
3) identyfikator mieszkarica ,,B-35" wydawany jest wyl4cznie na ten sam numer rejestracyjny pojazdu, na

kt6ry zostal wydany abonament mieszkarica SPPN;
4) identyfikator mieszkafca ,,B-35" wydawany jest dla jednego obszaru, oke5lonego w zal4cmiku

mapowym - wnioskodawcom posiadaj4cym adres zameldowania na tym obszarze i obowiqzuje
wylqcznie w granicach obszaru wskazanego w zal4cmiku;

5) maksymalny termin wazno6ci identyfikatora mieszkarica ,,B-35" nie moze byi dluzszy niz okres, na

kt6ry zostal wydany abonament mieszkanca SPPN;
6) w przypadku utraty lub uszkodzenia ident'fikatora mieszkatica ,,B-35" uniemo2liwiaj4cego jego dalsze
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"4,cla;o*y 
ldentyfitk"tor moze byd wydany dopiero po zlo2eniu przez wnioskodawcQ stosownego

o6wiadczenia o utracie lub uszkodzeniu poprzedniego identyfikatora mieszkanca ,'B-35";
7) identyfikator mieszkarlca ,,B-35" wydawany jest w siedzibie ZarzqduDr6g Miejskich przy ul. Chmielnej

120 w Warszawie, w dni robocze, od poniedzialku do pi4tku w godzinach 9:30- l5:00;

8) w celu uzyskania nowego identyhkatora mieszkaica ,,8-35", po uplywie waznosci poprzedniego, nalezy

ponowii procedurg zwi4zan| z *'ydawaniem identyfikatora ,,B-35";
9) identldkator mieszka6ca ,,8-35" nalezy umie6cic w pojeZdzie, bezpogrednio za przedni4 szyb4.w sposob' 

urorli*iui4.y odcz)4anie informacji zawartych na awersie przez organy kontrolne. Umieszczenie

identyfikaiori ,,B-35" w sposob uniemo2liwiajqcy odcz)4anie haktowane bgdzie jako postoj bez

upra\!rllen:
l0) iientyfrkator mieszkarica,,B-35" nie uprawnia do zastrzegania sobie stalego miejsca postojowego i nie

stanowi podstawy do roszczefi w prz'?adku braku wolnego miejsca postoJowego;

I I ) idenDfikator mieszkaica ,,8-35" tlaci wa2r,to6( z chwilq zmiany danych, na podstawie ktorych zostal

wydany lub z chwil4 uplywu terminu wazno6ci;
'12) w przypadku utraty mozliwosci korzystania z poiazau, na kt6ry zostal wydany identyfikatol

mieizkatlca ,,B-35", wskutek uszkodzenia lub wypadku, wydawany jest identyfikator ,,B-35" na pojazd

z stlpczy, na podstawie wydanego abonamentu mieszkaica SPPN na pojazd zastQpcry na okres czasu

w nim wskazany.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ ZDlr{

Administratorem danych osobowych interesant6w wnioskuj4cych o identyfikator mieszkarica,,B-35", dalej

jako ,,Dane Osobowe", jest Zsrz.Ad Dr6g Miejskich (ZDM), ul. Chmielna 120' 00-801 Warszawa, tel'

22 558 90 00, reprezentowany pnez Dyrellora ZDM (dalej jako 
',Administrator").

L Celem przetwarzania Danych Osobowych jest wypeinianie obowi4zk6w statutowych ZDM w zakesie
wydania i obslugi identyfikatora mieszkaica ,,B-35".

2. Dane Osobowe bQdq przetwarzane w oparciu o przeslankg wskazanq w art.6 ust. I lit' c

Rozporzqdzenia lltr. 20161679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycaych w zwi4zku

z przetwafllrniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia

dlrekfywy 95146/WE (og6lne rozporzqdzenie o ochronie danych), dalej jako 
"RODO"' to jest

przerwarzznia niezbgdnego do wypelnienia obowi4zku prawnego wynikajqcego z $3 ust. 2 pkt 3a Statutu

Zarzqdu Dr6g Miejskich, stanowi4cego zzlqcmik d.o uchwaly Nr XXXIV 1102312008 Rady m.st. Warszawy
z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie statutu Zarz4du Drog Miejskich (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 98, poz. 3491, z

2010 r. Nr 201. poz. 5779,22015 r., poz. 8631 oraz z 2020 r., poz. 8599) oraz z $ 1l Rozporz4dzenia

Ministra lnfrastruktury z dnia 23 wrzeinia 2003 r. w sprawie szczeg6lowych warunk6w zarz4dzania

ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzzniem (Dz. U 22017 r. poz.784).

3. DostQp do Danych Osobowych mog4 miei nastgpuj4cy odbiorcy danych:
1) upowainieni pracownicy Administratora;
2) uslugodawcy, kt6rym w drodze umowy powierzono przetwarzanre Danych Osobowych na poh-zeby

realizacji uslug Swiadczonych dla Administratora i ich upowa2nieni pracownicy - w zakresie

niezbgdnym do prawidlowego wykonania tych uslug;
3) podmioty uprawnione do otrz).rnania Danych Osobowych na podstawie przepis6w prawa, np. Policja,

prokurator.

4. Dane Osobowe bqdq przechowywane przez okes wa'ZnoSci identyfikatora mieszkafca ,,B-35" oraz

z zachowaniem termin6w wynikajqcych z innych ustaw, w szczeg6lno(ci ustawy z dnia 29 wrzednia 1994 r.

o rachunkowosci (Dz.U.22019 r. poz.35l,z p6in. zrt.).

5. Podanie Danych Osobowych przez osobg, kt6rej dane dotycz4 jest dobrowolne lecz niezbgdne do

rozpatrzeria wniosku i realizacji identyfikatora mieszkarica ,,8-35". Niepodanie Danych Osobowych
skutkuje brakiem mozliwo6ci wydania identyfikatora mieszkafca,,B-35".

6. Osoba, kt6rej dane dotyczq, moie skorzystad wobec Administratora z nastlpujqcych praw:
1) prawa do z4dania dostgpu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;

2) prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sltuacjach i na zasadach wskazanych art. l8
RODO lub do ich usunigcia zgodnie z art. l'l RODO (,,prawo do bycia zapomnianym");

3) prawa do wniesienia w dowoln).rn momencie sprzeciwu wobec ptzetwarzania jej Danych Osobowych
z przyczyn zwiqzanych zlej szczegolnq s)'tuacj4, o kt6rym mowa w art. 2l ust. I RODO.

7. W sprawach zwi4zanych z przetwarzaniem danych oraz rcalizacj4 praw przysluguj4cych osobom,

kt6rych te dane dotyczE, mozna kontaktowad sig z Administratorem, kierujqc korespondencjg na adres:

Zarz4d Dr6g Miejskicb, ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa lub z wyzrf,czoryrn przez Administratora
inspektorem ochrony danych (IOD). Kontakt do IOD: iod@zdm.waw.pl

8. Osoba, kt6rej dane dotyczq ma prawo wniedC w skargE na przetwarzanie jej danych osobowych przez

Administratora do Prezesa Urzgdu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa


