
Płock, dnia .........................................

.............................................................................
/nazwisko, imię wnioskodawcy; nazwa firmy/

.............................................................................
/adres zamieszkania; siedziba firmy/

.............................................................................
/PESEL/ NIP/ KRS/

.............................................................................
/telefon/

PREZYDENT MIASTA PŁOCKA

ZGŁOSZENIE

 wykonania prac związanych z usunięciem awarii dot. obiektów lub
 urządzeń liniowych lub innych niż liniowe

1. Lokalizacja miejsca awarii:

a) nr działki ..................................................................................................................

b) położenie (ulica, obręb)...............................................................................................

2. Powierzchnia zajętego terenu: (w m2)............................................................................

3. Opis wykonanych prac:

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

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

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

4. Termin rozpoczęcia i zakończenia prac:

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

5. Wykonawca:

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

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

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

6. Opłaty za zajęcie nieruchomości zostaną pokryte przez (dane do faktury):

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

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

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

W załączeniu:

- Kopia mapy do celów projektowych z określeniem lokalizacji miejsca awarii.

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

                                                                             /podpis zgłaszającego/



Zgodnie  z  art.  13  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 „RODO”) informujemy,
że:

1.  Administratorem  przetwarzanych danych osobowych jest Gmina Miasto Płock, 09-400 Płock, Stary Rynek 1;

2.  kontakt z inspektorem ochrony danych – iod@plock.eu;

3. dane osobowe przetwarzane będą w celu obciążenia opłatą za zajęcie gruntów będących własnością Gminy - Miasto
Płock z przeznaczeniem na wykonanie prac związanych z usunięciem awarii dot. liniowych instalacji podziemnych lub
nadziemnych oraz innych urządzeń służących w szczególności do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary,
gazu, energii elektrycznej;

4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa;

5. dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat od zakończenia sprawy, zgodnie z jednolitym rzeczowym
wykazem akt;

6.  każdy  ma  prawo  do  żądania  od  administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania  lub
ograniczenia przetwarzania w przypadku kwestionowania prawidłowości danych osobowych;

7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

8.  podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  odmowa  podania  danych  skutkuje  odmową  realizacji
wniosku.


