Błaszki, dnia ..........................

..........................................................
( Imię i Nazwisko wnioskodawcy )

..........................................................
( adres zamieszkania )

.........................................................
( nr kontaktowy)

Urząd Miejski
w Błaszkach

dotyczy: uzgodnienia nowej lokalizacji/remontu* ogrodzenia w stosunku do drogi
gminnej (publicznej, wewnętrznej).

Niniejszym pismem zwracam się o uzgodnienie nowej lokalizacji/remontu * ogrodzenia
dla działki nr ………………… w miejscowości ……………………………….. w stosunku
do drogi gminnej.
*

niepotrzebne skreślić

...........................................
podpis Wnioskodawcy

W załączeniu:
1 x mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:………. z naniesioną linią projektowanego lub
remontowanego ogrodzenia

Klauzula informacyjna

W związku z realizacją wymogów 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 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Błaszki reprezentowana przez Burmistrza Błaszek
Piotra Świderskiego
2. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a) RODO Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym
można skontaktować się: iod@blaszki.pl
Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania
Administratora Danych, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem
Ochrony Danych korespondencyjnie pisząc na adres : Urząd Miejski w Błaszkach, pl. Niepodległości 13, 98 – 235
Błaszki lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iod@blaszki.pl
3. Administrator danych osobowych gromadzi Pani/Pana dane w celu realizacji zadań wynikających z przepisów
prawa, w szczególności: ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.
U. z 2020 r. poz. 256), Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 z
późn. zm.) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 124 z późn.zm.).
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach wydania zezwolenie na*:
a. lokalizację urządzeń w pasie drogowym,
b. zajęcie pasa drogowego w celu realizacji robót,
c. zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzenia niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi,
d. wykonanie zjazdu z drogi gminnej
e. uzgodnienie lokalizacji ogrodzenia/remontu* ogrodzenia w stosunku do drogi gminnej (publicznej,
wewnętrznej).
*należy zaznaczyć cel przetwarzania
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie nie pozwoli na wydanie zezwolenia.
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie niezbędnym do
osiągnięcia celu, o którym mowa powyżej. W szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć
Państwa dane innym podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są szczególne przepisy prawa lub
właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, umowy powierzenia danych do
przetwarzania.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane
oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne lub ustawę z dnia 14 czerwca
1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz..U. z 2020 r., poz. 256) i ustawę z dnia 14 lipca 1983r. o
narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2020 r., poz. 164), w tym Rozporządzenie Prezesa Rady
Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu, z wyjątkami zastrzeżonymi
przepisami prawa, następujące uprawnienia:
a. dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
b. żądania ich sprostowania,
c. ograniczenia przetwarzania,
d. usunięcia danych po zakończeniu okresu archiwizacji
e. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
9.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych
osobowych na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Administratora.
10. Pani/Pana dane nie są przekazywane do Państwa trzeciego, organizacji międzynarodowej, nie będą profilowane

Błaszki dnia …………………………..

………………………………..
Podpis

