
Formularz wniosku nr 6a

...............................................................                                       Suwałki, dnia ..................................................

...............................................................                                                          

...............................................................                   
             ( Wnioskodawca, adres, telefon )    

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki

Adres korespondencyjny
ul. Sejneńska 82, 16-400 Suwałki

WNIOSEK
o wydanie Zezwolenia/Zezwoleń(*)  C14/C18 

lub Identyfikatora(*)

Nr rej………………marka….………………dop. masa całkowita……………..liczba osi……
Nr rej………………marka….………………dop. masa całkowita……………..liczba osi……
Nr rej………………marka….………………dop. masa całkowita……………..liczba osi……
Nr rej………………marka….………………dop. masa całkowita……………..liczba osi……

będących własnością/w dyspozycji (*)………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………...
w celu …………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
miejsce docelowe………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
na okres………………………………………………………………………………………….

Dla zezwoleń wydawanych na przejazd po określonej trasie:

Wjazd na teren miasta Suwałk będzie odbywał się od strony…………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...

A przejazd po trasie:

- wjazd - ………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
- wyjazd - ………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
w terminie - ……………………………………………………………………………………..

  .........................................................
                                                                                                                         (czytelny podpis Wnioskodawcy  lub osoby upoważnionej)

(*) – niepotrzebne skreślić

Załączniki do wniosku:
1. Zaświadczenie  o  wpisie  do  ewidencji  działalności  gospodarczej  lub  aktualny  odpis  z  rejestru

przedsiębiorców (potwierdzony z zgodność z oryginałem) z okresu ostatnich trzech miesięcy.
2. Kopie dowodu/ów rejestracyjnego/ych – nie dotyczy zezwoleń „na okaziciela”
3. Aktualne umowy bądź inne dokumenty potwierdzające zasadność złożenia wniosku.

Podstawa  wydania  zezwolenia:  obowiązujące  zarządzenie  Prezydenta  Miasta  Suwałk  w sprawie  ograniczeń  na  terenie
miasta Suwałki w ruchu pojazdów ciężarowych o dopuszczalnej masie powyżej 14 ton i 18 ton z wyłączeniem autobusów.
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W związku z zapisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego dalej RODO informujemy, że:
1. Administratorem  danych  osobowych  zamieszczonych  we  wniosku  jest  Zarząd  Dróg  i  Zieleni  

w Suwałkach z siedzibą ul. Sejneńska 84, 16-400 Suwałki.
Dane kontaktowe administratora to: sekretariat@zdiz.suwalki.pl 

2. Podane  we  wniosku  oraz  w  załączonych  do  wniosku  dokumentach  dane  osobowe  będą  przetwarzane
zgodnie z przepisami RODO przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach w ściśle określonym, minimalnym
zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu wskazanym we wniosku oraz w celu archiwizacji.

3. Obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów m.in. ustawy z dnia 20 czerwca 1997r..Prawo o
ruchu drogowym,  rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i  Administracji  z
dnia 31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, rozporządzenia Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów na drogach
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczenia na drodze.

4. Podanie danych dotyczących adresu e-mail oraz nr telefonu jest dobrowolne i może zostać wykorzystane
wyłącznie w celach kontaktowych przy załatwianiu sprawy.

5. Dane osobowe przetwarzane przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu, dla jakiego
zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawy kompetencyjne.

6. W szczególnych sytuacjach Administrator może udostępnić dane jedynie podmiotom upoważnionym na
podstawie przepisów prawa.

7. Każda osoba, z wyjątkami zastrzeżonymi przepisami prawa, ma możliwość:
 prawa dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
 żądania ich poprawiania, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 przenoszenia danych.

8. Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie Administratora, pisząc na adres Administratora lub
drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: sekretariat@zdiz.suwalki.pl 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie
Państwa danych osobowych przez Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach. Organem właściwym dla ww. skargi
jest: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

……………………………………………………..……        ……………………………………………………………………………………………
           (miejscowość i data)                                                                                                                      (Podpis Wnioskodawcy)
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