
Załącznik nr 2 / OTP-5

                                                                                         Płock, dn. ……………………………………………

                                                                        
(nazwa/imię i nazwisko wnioskodawcy)

                                                                        
(adres)

                                                                        
(nr telefonu)

PREZYDENT
MIASTA PŁOCKA
Wydział Transportu 
Publicznego i Inżynierii 
Ruchu Drogowego

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam  o  wprowadzeniu  czasowej  organizacji  ruchu  na
ulicy/ulicach                                                                                                                                 
                                                                                                                                                
na odcinku                                                                                                                              
w terminie od dnia                                             do dnia                                                         
w celu wykonania robót                                                                                                        
                                                                                                                                                
przez                                                                                                                                        
Zabezpieczenia i oznakowania miejsca / rejonu* robót dokona                                     
                                                                                                                                                
zgodnie z projektem organizacji ruchu zatwierdzonym pod Nr WPT-II:                          
Pismo z dnia                                                                                                                            
Odpowiedzialny/a za prawidłowe i zgodne z w/w projektem oznakowanie i zabezpieczenie
miejsca robót w czasie ich trwania będzie Pan/Pani                                                         
                                                                                                                                                
zamieszkały/a                                                                                                                       
zatrudniony/a w                                                                                                               
                                                                                                                                                
tel.                                           
Jednocześnie zobowiązujemy się do niezwłocznego powiadomienia o fakcie udostępnienia
jezdni do ruchu i przywrócenia stałej organizacji ruchu.

                                                         
                                                                                                         (podpis)

Do wiadomości:

1. Miejski Zarząd Dróg w Płocku
ul. Bielska 9/11, 09-400 Płock.

2. Komendant Miejskiej Policji w Płocku
al. Kilińskiego 8, 09-400 Płock                                                                              * Niepotrzebne skreślić

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 9 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 zawiadomienia o wprowadzeniu czasowej organizacji ruchu zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarządzaniem;
4. odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;
5. dane osobowe przechowywane będą wieczyście;
6. każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
7. każdy ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji wniosku.

mailto:iod@plock.eu

