
Prosimy wypełnić drukowanymi literami 

 

Imię i nazwisko 

 

Adres: ulica, numer domu, numer mieszkania 

  -      

Kod pocztowy                       Miasto  

                           

*e-mail (wyrażam zgodę na otrzymanie odpowiedzi drogą e-mail) 

                           

*Numer telefonu      Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie 

       Al. Niepodległości 930, 81 – 861 Sopot 

       e-mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl  

Wniosek reklamacyjny 

                           

Numer zawiadomienia Numer rejestracyjny pojazdu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………. 

         data i podpis 

*Podanie danych jest dobrowolne 

Wniosek można złożyć na miejscu, przesłać pocztą tradycyjną bądź elektroniczną. 

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych znajduje się na odwrocie. 

mailto:sekretariat@zdiz.sopot.pl


   

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 
r. informujemy, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Zieleni w Sopocie z siedzibą 

przy Al. Niepodległości 930, 81-861 Sopot [ZDiZ], NIP 585-10-03-159, REGON 221209973, tel.: 58 
5517261, adres e-mail: sekretariat@zdiz.sopot.pl; 

2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zdiz.sopot.pl; 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań ZDiZ w 

szczególności na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o 
ruchu drogowym, ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (art. 13 f ust. 1), 
Kodeksu postępowania administracyjnego, a także na podstawie innych przepisów szczególnych 
oraz statutu ZDiZ; 

4. Dostęp do danych osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: 
1) podmioty uprawnione do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, 
2) usługodawcy, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji 
usług świadczonych dla Administratora – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 
tych usług 
3) podmioty niezbędne do weryfikacji okoliczności będących podstawą wniosku. 

5. Podawane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych 
w pkt. 3 celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa; 

6. 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 tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 

7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu 
decyzji oraz profilowaniu; 

8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej; 

9. Podanie danych osobowych (z wyjątkiem danych oznaczonych jako dobrowolne) jest niezbędne 
do rozpatrzenia wniosku. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości 
rozpatrzenia sprawy 
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