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wersja z dnia 01.02.2021 r.

Ruda Śląska, dn. …………………
…………………………..………………………
Wnioskodawca (imię i nazwisko)

……………………...…………………………..

Urząd Miasta
Ruda Śląska

Adres

………………………..…………………………

Wydział Dróg i Mostów

………………………..………………………...

plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska

Telefon **

……………………………………………….…

Wniosek o zwrot kosztów
za powstałą szkodę w ramach odpowiedzialności cywilnej
z tytułu posiadania i zarządzania drogami
Zwracam się z wnioskiem o zwrot poniesionych kosztów naprawy pojazdu / leczenia *
w związku z zaistniałym zdarzeniem w dniu ……………………………. w Rudzie Śląskiej
- ……..……………………… przy ul. ……………………...…………w rejonie budynku nr …………
o godz. ……………, którego przyczyną było ...……….……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….….................
Uszkodzenia pojazdu / ciała: …………………………………………………………………….….…..
…………………………………………………………………………………………………..................
Uszkodzony pojazd: marka...………………………nr rejestr. ……...……rok prod. ....……..……...
Kierujący pojazdem podczas zdarzenia: ………………………………………………………………
zamieszkały: ………………………………………………………………………………………………
Właściciel pojazdu:…………………….…………………………………………………………………
zamieszkały:………………….…………………………...................................................................
miejsce (adres), gdzie znajduje się pojazd – w celu wykonania oględzin: ……………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
Wystąpiłem / Nie wystąpiłem o odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia AC (dotyczy uszkodzenia
pojazdu) *.
……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)

Załączniki:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Notatka Urzędowa Policji lub Straży Miejskiej spisana na miejscu zdarzenia,
zdjęcia z miejsca zdarzenia,
kserokopie rachunków związanych z naprawą uszkodzonego mienia / leczeniem *,
wykaz świadków zdarzenia,
karta informacyjna leczenia
……………………………

(zaznaczyć dołączone do wniosku załączniki)

UWAGA:
Likwidator szkód – Compensa TU S.A. tel. 801-120-000. Nr polisy Miasta Ruda Śląska – typ 1306
nr 1085465.
* - niepotrzebne skreślić.
** - dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta Ruda Śląska w zakresie załatwianej sprawy.
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Opis zdarzenia:
……………………………………………………………………….………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………
………………………………….……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………….…………………………………………………………
………………………………………….……………………………………………………………………………
………………………………………………………………………….……………………………………………
…………………………………………………….…………………………………………………………………
…………………………………….…………………………………………………………………………………
(opis powinien zawierać min.: sytuację na drodze, widoczność, warunki atmosferyczne, kierunek jazdy, prędkość)

Szkic miejsca zdarzenia:

(szkic powinien zawierać min.: dokładne określenie miejsca zdarzenia- numer domu, słupa oświetl., przyczynę uszkodzenia
pojazdu, w tym kształt, rodzaj i wymiary przeszkody, kierunek jazdy i inne informacje).

……………………………………….
(podpis wnioskodawcy)
* (niepotrzebne skreślić)
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INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Ruda Śląska, z siedzibą
władz
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska, 41-709 Ruda Śląska, Plac Jana Pawła II 6.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:
1) pod adresem poczty elektronicznej: iod@ruda-sl.pl;
2) pisemnie na adres siedziby Administratora.
3. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, w związku
z realizacją zadania – zwrot kosztów za powstałą szkodę w ramach odpowiedzialności cywilnej
z tytułu posiadania i zarządzania drogami - art. 20 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.), art. 63 § 2 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz.
256 z późn. zm.), a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit a RODO w zakresie danych podawanych
dobrowolnie.
4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
1) podmiotom świadczącym usługi doręczania pism;
2) dostawcom usług informatycznych, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych
osobowych. Podmioty te przetwarzają dane na postawie zawartej umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych;
3) innym podmiotom uprawnionym do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa np.
urzędy skarbowe, organy porządkowe.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu,
dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa, dla zapewnienia
realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa lub w okresie trwania zezwolenia.
Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, w związku z obowiązkiem
archiwizacji dokumentacji, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w archiwum
zakładowym przez okres minimum 5 lat.
6. Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:
1) dostępu do treści swoich danych osobowych;
2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3) usunięcia swoich danych osobowych;
4) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych.
7. W przypadku danych osobowych których podanie jest dobrowolne, zawsze ma Pani/Pan prawo ich
nie podać, a w przypadku wcześniejszego wyrażenia zgody na ich przetwarzanie ma Pani/Pan
prawo do cofnięcia zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych
do momentu jej wycofania.
8. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
9. Podanie przez Panią/Pana imienia i nazwiska oraz adresu jest wymogiem ustawowym. Jeśli nie
poda Pani/Pan tych danych osobowych, wniesiony wniosek pozostanie bez rozpoznania. Podanie
numeru telefonu nie jest wymogiem ustawowym, a jego nie podanie, nie będzie skutkowało
brakiem realizacji wniosku, natomiast może przyczynić się do usprawnienia jego realizacji.
10.Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą przetwarzania moich danych osobowych
w Urzędzie Miasta Ruda Śląska w związku z realizacją zadania - zwrot kosztów za powstałą szkodę
w ramach odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania i zarządzania drogami.

………………………………………………………………
podpis
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