Gmina Bodzechów
ul. Mikołaja Reja 10
27-400 Ostrowiec Św.

W N I O S E K
o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń
infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego.

1/Wnioskodawca……………………………………………………………………………………..
.………………………………………………………………………………………………………
...…………………………………………………………….................... NIP……………….…….
2/Rodzaj inwestycji……………………………………………………...………….……………….
……………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
3/Inwestor……………………………………………………………………………………………
…………………………………………………….……………………...NIP……………………...
4/Wykonawca robót………………………………………………………….………………………
.………………………………………………….…………………………………………………...
5/Lokalizacja…………………………………………………………………………...……………
…………………………………………………………………………….…………………………
6/Data złożenia wniosku…………………………………………………….………………………
7/Powierzchnia urządzeń niezwiązanych z drogą (rzut poziomy urządzeń)
………………………………………………………..………………………………………..(m2)
(wyliczenie:.....……………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………..…..

9/Decyzja nr……………………………… z dnia……………………………...zezwalająca na
lokalizację przedmiotowego urządzenia
10/Okres umieszczenia urządzenia od………………..………..do…………..……………..

Podpis/pieczątka Wnioskodawcy

Podpis/pieczątka Inwestora

………………………………......

………………………………......

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 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 (Dz. U. UE.L. z 2016 r. nr 119 poz. 1) informujemy, że:
1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Urząd
Gminy w Bodzechów z/s ul. Reja 10, w Ostrowcu Świętokrzyskim (kod pocztowy: 27-400)
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest DPO Anna Głowacka
e-mail: ido@ugb.pl
3. Celem zbierania danych jest wypełnienia obowiązku prawnego (prowadzenie postepowania administracyjnego) – art. 6 ust
1 lit. c w/w rozporządzenia parlamentu europejskiego w związku z ustawą o drogach publicznych (Dz. U. z 2017 r, poz. 2222
tekst jedn.).
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji Pni/Pana wniosku. W przypadku niepodania danych nie
będzie możliwe jego zrealizowanie.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą
tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej.
9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat zgodnie z kategorią archiwalną w wykazie jednolitych akt
rzeczowych, po czym zostaną niezwłocznie przekazane do właściwego archiwum państwowego.

Zapoznałem(am) się z w/w treścią dotycząca moich danych osobowych.

……………………………………………
(czytelny podpis)

