ZDIUM

UZGODNIENIE ZASAD KORZYSTANIA
Z MIENIA KOMUNALNEGO TJ. PRZYSTANKÓW AUTOBUSOWYCH
USYTUOWANYCH W GRANICACH ADMINISTRACYJNYCH GMINY
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Wnioskodawca
Nazwisko, imiona .....................................
...............................................................
Miejsce zamieszkania ...............................
...............................................................
Telefon ...................................................
NIP



REGON

Znak sprawy

Piotrków Trybunalski, dn. ............................
Dane Firmy / Przedsiębiorstwa
....................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................
...................................................................


ZARZĄD DRÓG
I UTRZYMANIA MIASTA
UL. KASZTANOWA 31
97-300 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

Proszę o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków w celu wykonywania regularnego
przewozu osób:
I.
Nazwa linii komunikacyjnej ..........................................................................................................
II. Przebieg linii z podaniem kolejnych przystanków dla obydwu kierunków jazdy (dot. terenu miasta
Piotrkowa Tryb.) .......................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................
III. Nr posiadanej licencji (lub zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika) ...............................
Dokument wydany przez ................................................. w dn. ..................
IV. Wykaz
autobusów przeznaczonych do przewozu osób na w/w linii komunikacyjnej
(marka i typ, rok produkcji, numer rejestracyjny, liczba miejsc siedzących/ogółem)
……………………………………………………..........................................................................................
................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………………....
…………….…………………………………………………………………………………………………………………………......
V.
Wnioskowany termin ważności umowy .......................................................................................

...................................................
/ czytelny podpis wnioskodawcy/

załączniki:
1) Proponowany rozkład jazdy, według którego maja być wykonywane przewozy.
2) Kserokopia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób lub zezwolenia na
wykonywanie zawodu przewoźnika wraz z kserokopią wykazu pojazdów zgłoszonych do licencji/zezwolenia
(wg. specyfikacji: marka i typ, nr rejestracyjny, liczba miejsc siedzących/ogółem), potwierdzoną za
zgodność z oryginałem.
3) Kserokopie dokumentów rejestrowych firmy (KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej, NIP,
REGON).
UWAGA: Wnioskodawca winien przedstawić pracownikowi ZDIUM do wglądu oryginały dokumentów wymienionych
wyżej

Obowiązek informacyjny wynikający z RODO
Zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. 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), zwanego dalej RODO informuje się, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta
w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Kasztanowa 31, 97-300 Piotrków Trybunalski.
Dane kontaktowe do:
▪ Administratora – Dyrektora Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta, pokój 15, tel. (44)733-92-53; adres email: sekretariat@zdium-piotrkow.pl
▪ Inspektora Ochrony Danych – pokój 15, telefon (44) 733-92-53; adres e-mail iod@zdium-piotrkow.pl;
2. Podstawę prawną żądania danych osobowych stanowi Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie
drogowym oraz Uchwały Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego: Nr XIII/255/11 z dnia 26 października
2011 r. w sprawie opłaty za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2011 r.
Nr 403, poz. 4598) i Nr XIII/150/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych w granicach administracyjnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, których właścicielem
lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski oraz warunków i zasad korzystania z tych
przystanków (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2015 r. poz. 3610) ze zm. jak też Ustawa z
dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
3. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom i instytucjom takim jak:
jednostki administracyjne realizujące zadania publiczne (np. Ministerstwo Cyfryzacji), czynności
przygotowawczo – dochodzeniowe (Sąd, Policja, Komornik, Prokuratura).
4. Pana/Pani dane osobowe, gromadzone i przetwarzane są w celu dokonania uzgodnienia zasad korzystania z
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków
Trybunalski.
5. Zgodnie z art. 15 w/w Rozporządzenia, przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od Administratora
dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych do państwa trzeciego.
6. Okres przechowywania Pana/Pani danych osobowych, zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną i przepisami
archiwalnymi, wynosi 5 lat od chwili przekazania akt do składnicy akt przy czym ich przekazanie nastąpi
po upływie terminu ważności uzgodnienia lub po jego wygaśnięciu.
7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w zakresie wymaganym przepisami prawnymi w celu
realizacji procedury wydania uzgodnienia zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których
właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Piotrków Trybunalski. Konsekwencją ich niepodania jest
odmowa wydania uzgodnienia.
8. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pana/Pani danych osobowych.
9. Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania Pana/Pani danych osobowych, uzyskać można u
Inspektora Ochrony Danych.
10. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony
Danych Osobowych.

…………………………………………………..
data i czytelny podpis

