3.5a

wersja z dnia 11.03.2021 r.

.............................................................................................
Wnioskodawca (imię i nazwisko lub nazwa firmy
w przypadku, gdy firma posiada osobowość prawną)
.............................................................................................
.............................................................................................
Adres
.............................................................................................
Telefon *

Ruda Śląska, dnia .......................................

Urząd Miasta
Ruda Śląska
Wydział Dróg i Mostów
plac Jana Pawła II 6
41-709 Ruda Śląska
Faks (032) 2449 000 wew. 1331

Zawiadomienie o terminie wprowadzenia zmiany
organizacji ruchu drogowego
W nawiązaniu do zatwierdzonego pismem:
KD.7221.|__|__|__| . |__|__|__|__| . |__|__| z dnia |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|r.
projektu zmiany organizacji ruchu drogowego dla zadania:
...............................................................................
zgłaszam z wymaganym wyprzedzeniem (co najmniej 7 dniowym) planowane rozpoczęcie
w dniu |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|r. o godzinie |__|__| : |__|__|
robót w pasie drogowym miasta Ruda Śląska, które będą zabezpieczone zgodnie z:
etapem nr |__|__| (rys|__|__|) ww. projektu.
Przewidywany harmonogram prac:
etap nr |__|__| (rys|__|__|) termin: |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|r.
etap nr |__|__| (rys|__|__|) termin: |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|r.
etap nr |__|__| (rys|__|__|) termin: |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|r.
etap nr |__|__| (rys|__|__|) termin: |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|r.
etap nr |__|__| (rys|__|__|) termin: |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|r.
etap nr |__|__| (rys|__|__|) termin: |__|__| - |__|__| - |__|__|__|__|r.
...............................................................................
.........................................................................

verte

Osobą odpowiedzialną za zabezpieczenie pasa drogowego jest:
.................................................................. - ..................................... - ..............................................
imię i nazwisko**

stanowisko

nr telefonu całodobowego*

Jednocześnie informuję, iż o terminie wprowadzenia organizacji ruchu zawiadomiłem Komendę
Miejską Policji – Wydział Ruchu Drogowego w Rudzie Śląskiej.

....................................................................
podpis wnioskodawcy
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Podstawa prawna:
§ 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.03 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784).
* - dane podaję dobrowolnie, w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Miasta Ruda Śląska w zakresie załatwianej sprawy.
** - dane podaję dobrowolnie. W przypadku nie podania tych danych, odpowiedzialność za prawidłowe wprowadzenie zmiany
organizacji ruchu spoczywa na wnioskodawcy.

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 – zawiadomienie o terminie wprowadzenia zmiany organizacji ruchu drogowego
- art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity: Dz. U.
z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.), § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września
2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarządzaniem (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 784), oraz art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
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. 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, mogą one być przechowywane jedynie w celach
archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia
Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz
instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy
szczególne stanowią inaczej. Okres przechowywania akt to 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, imienia i nazwiska oraz numeru telefonu całodobowego osoby odpowiedzialnej za
zabezpieczenie pasa drogowego 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 - zawiadomienie o terminie wprowadzenia
zmiany organizacji ruchu drogowego.
………………………………………………………………
podpis
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