
....................................................
           (miejscowość, data)

                   ......................................................................
             (nazwa i adres właściwego starosty)

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego

na okres 12 miesięcy

Wnioskodawca: ______________________________________________________________________________
(imię i nazwisko/nazwa)          

Adres: ________________________________________________________________________________________

Nr tel.: ______________________________________, nr fax:_____________________________

NIP**)___________________________ REGON**) ____________________________________

PESEL**)_________________________________

wnoszę o wydanie zezwolenia na przejazd w terminie:

od__________________do ___________________ 

po  drogach  publicznych,  z  wyjątkiem  dróg  ekspresowych  i  autostrad,  pojazdu
nienormatywnego*): pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się
z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej, którego:

1)   długość, wysokość, naciski osioraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych;

        2)   szerokość nie przekracza 3,5 m. 

Informacje o pojeździe Pojazd wolnobieżny*) Ciągnik rolniczy*) Przyczepa specjalna*)

Marka i typ

Numer rejestracyjny*)
Numer nadwozia, 
podwozia lub ramy*)

dla podmiotu: ____________________________________________________________________
(nazwa)

adres: __________________________________________________________________________

Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu: ______________________________________
            (imię i nazwisko, tel.)

Załącznik: Dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia

..................................................................
 (podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego upoważnionej)

*) Niepotrzebne skreślić.
**) O ile nadano 



Zgodnie  z  art.  13  ust.1  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  oraz  uchylenia  dyrektywy  95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwane dalej RODO, oświadczam, że zostałem poinformowany,
iż  Administratorem moich danych osobowych jest  Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu (Administrator)
z siedzibą w Poznaniu (61-851) przy ul. Zielonej 8.

Z Administratorem można się skontaktować telefonicznie pod numerem 61 859 34 30, poprzez adres
e-mail: kancelaria@zdp.powiat.poznan.pl, pod numerem fax: 61 859 34 29, lub pisemnie na adres siedziby
Administratora. Wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się poprzez adres
email: iod@zdp.poznan.pl 

Dane osobowe  będą  przetwarzane przez  Administratora  na  podstawie  art.  6  ust.1  lit.  c  RODO
w celu  zezwolenia  na  przejazd  pojazdu nienormatywnego,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  21  marca  1985 r.
o drogach publicznych  (Dz.U. z 2020 r., poz. 470.)

Dane osobowe mogą  być  przekazane innym podmiotom,  w celu  realizacji  zadania  wskazanego
w niniejszym wniosku.

Oświadczam również, że poinformowano mnie o tym, iż podanie danych osobowych jest wymogiem
ustawowym i jestem zobowiązany do ich podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe
będzie załatwienie wniosku, oraz, że przysługuje mi prawo do:

- dostępu do treści danych ( art. 15 RODO),

- sprostowania danych ( art. 16 RODO),

- ograniczenia przetwarzania danych ( art. 18 RODO),

- przenoszenia danych (art. 20 RODO),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, adres: 
   ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane, chyba,
że takie działanie jest dozwolone przepisami prawa, które przewiduje właściwe środki ochrony Pani/Pana
praw, wolności i prawnie uzasadnionych interesów.

Administrator  nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego (poza Europejski  Obszar
Gospodarczy) czy organizacji międzynarodowych, chyba że będzie to wynikało z umów międzynarodowych,
których stroną jest Rzeczpospolita Polska.

Dane  osobowe,  po  zrealizowaniu  celu,  któremu  mają  służyć,  będą  przetwarzane  dla  celów
archiwalnych i przechowywane zgodnie z przepisami archiwalnymi, obowiązującymi u Administratora. 


