DPP-BOK.3311.

.2020.
Zarząd Dróg i Zieleni
Samodzielny Referat Płatnego
Parkowania
ul. Białostocka 3, Gdynia

Wniosek o wydanie abonamentu typu „N” przysługującego osobie niepełnosprawnej

Imię

Nazwisko

Cechy dokumenty tożsamości

Adres korespondencyjny

Adres e-mail*

Nr rejestracyjny

Nr telefonu kontaktowego*

Tytuł prawny użytkowania pojazdu

Marka/Model

Nr karty parkingowej osoby niepełnosprawnej

Data ważności karty

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Inne dokumenty

Informacja przedstawiana zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [RODO] (Dz. Urz. UE L 2016.119.1):
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych (ADO) jest Zarząd Dróg i Zieleni, 81-384 Gdynia, ul. 10 lutego 24, tel. 58 761 20 00, email: sekretariat@zdiz.gdynia.pl;
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych (IOD) – email: iod@zdiz.gdynia.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rozpatrzenia wniosku i w celu późniejszej archiwizacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c), e) i Art. 9 ust.1 lit. g) RODO, Kodeksu postępowania administracyjnego
oraz instrukcji kancelaryjnej (zgodnie z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty niezbędne do weryfikacji okoliczności będących
podstawą wniosku o abonament;
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu ostatecznego załatwienia sprawy, a następnie w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od ADO dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (art. 15, 16, 17,
18, 21 RODO);
7) posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie dotyczącym danych kontaktowych oznaczonych * i podanych dobrowolnie;
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 dotyczącej przetwarzania przekazanych danych osobowych niezgodnie z RODO;
9) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może skutkować niemożliwością rozpatrzenia wniosku.

…………………………………….

…………………………………………………..

Data

Czytelny podpis wnioskodawcy

……………………………………………………………

Podpis pracownik

* podanie danych kontaktowych jest dobrowolne, w celu ułatwienia kontaktu z wnioskodawcą

Oświadczenie:
Oświadczam, że nie utraciły aktualności i ważności informacje
oraz dokumenty na podstawie, których wydano mi poprzednią kartę
abonamentową.
Data oświadczenia

Podpis użytkownika

Podpis pracownika

Uwagi

