CZÊŒÆ A: wype³nia wnioskodawca proszê wype³niæ drukowanymi literami!

ZIM-RK.SPP1
Dane kontaktowe:

imiê:

nazwisko:

ulica:

nr domu:

miasto:
Dane pojazdu:

kod poczt.:

-

e-mail:

nr rej.:

nr ref.

nr mieszkania:

Zarz¹d Infrastruktury
Miejskiej w S³upsku

marka:

Proœba o anulowanie
op³aty dodatkowej w SPP

-

S³upsk, dnia:

-

Do Dyrektora
Zarz¹du Infrastruktury Miejskiej w S³upsku
Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o anulowanie op³aty dodatkowej na³o¿onej za parkowanie
w Strefie P³atnego Parkowania bez uiszczenia stosownej op³aty. Proœbê swoj¹ motywujê:
data wp³ywu (pieczêæ)

* w przypadku braku miejsca prosimy dokoñczyæ na odwrocie
.

tel. kontaktowy:

Prosimy o podanie telefonu kontaktowego w celu u³atwienia
rozpatrywania podania w przypadku dodatkowych pytañ.

podpis:

CZÊŒÆ B: wype³nia ZIM S³upsk

Rodzaj op³aty dodat.:

brak biletu

brak przed³u¿enia

inne

proszê wpisaæ

Uwagi pracownika dzia³u Windykacji i Strefy P³atnego Parkowania:

Propozycja:

1

2

3

Podpis 1

Podpis 2

Podpis 3

Decyzja:

Anulowanie op³aty
Egzekucja op³aty
1 - pracownik merytoryczny
2 - kierownik Dzia³u
3- Zastêpca Dyrektora

Podpis Dyrektora ZIM S³upsk

informacja RODO

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujê, i¿:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zarz¹du Infrastruktury Miejskiej
w S³upsku ul. Przemys³owa 73, 76-200 S³upsk zim@zimslupsk.com,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – iod@zimslupsk.com
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bêd¹ w celu realizacji ustawowych zadañ urzêdu
na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie Art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r
-- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. z póŸ. zmianami
-- Kodeks postêpowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r. z póŸ. zmianami,
-- Ustawa o postêpowaniu egzekucyjnym w administracyjnym z dnia 17 czerwca 1966r.z póŸ
zmianami,
-- Ustawa o rachunkowoœci z dnia 29 wrzeœnia 1994r. z póŸ. zmianami,
-- Ustawy o samorz¹dzie terytorialnym z dnia 08 marca 1990r. z póŸ. Zmianami
-- Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 01 czerwca 2004r. w sprawie okreœlania warunków
udzielania zezwoleñ na zajêcie pasa drogowego.
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bêd¹ wy³¹cznie podmioty uprawnione do uzyskania
danych osobowych na podstawie przepisów prawa
5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane bêd¹ w czasie okreœlonym przepisami prawa,
zgodnie z instrukcj¹ kancelaryjn¹
6) posiada Pani/Pan prawo ¿¹dania od administratora dostêpu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usuniêcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofniêcia zgody
w dowolnym momencie*
7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obligatoryjne
9) Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest wymogiem koniecznym do realizacji
z³o¿onego przez Pañstwa wniosku, a ich niepodanie bêdzie skutkowa³o brakiem mo¿liwoœci
rozpatrzenia sprawy
S³upsk, dnia:

-

-

podpis:

