ZARZĄD TRANSPORTU
PUBLICZNEGO w KRAKOWIE
ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków
Dział Organizacji i Administracji
Potwierdzenie przyjęcia wniosku

WNIOSEK
O WYDANIE IDENTYFIKATORA UPOWAŻNIAJĄCEGO DO NIESTOSOWANIA SIĘ DO ZNAKU
D-54

1. WNIOSKODAWCA (imię i nazwisko posiadacza/y pojazdu):
..................................................................................................................................................................................................
Adres (zameldowania oraz do korespondencji jeśli jest inny niż zameldowania)………….…………………………….
................................................................................................................................................................................................ .
PESEL:
…………………………………………………………………………………………………………….…………...….….
Nr kontaktowy telefonu:
………………………………………………………………………………………………...….…….…………………….

2.

OKRES ZAMELDOWANIA DO DNIA: …………………………… (w przypadku zameldowania czasowego).

3.

DANE DO WYDANIA ZEZWOLENIA:

Nr rejestracyjny pojazdu:
………………………………………………………………………………………………...….…………………………..
Nazwa danej strefy/podstrefy drogi wewnętrznej :
………………………………………….……………………………………………………………………………...….….

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.
Rozpatrzenie sprawy zgodnie z tą procedurą wymaga podania danych osobowych wnioskodawcy
oraz pełnomocnika (jeśli występuje), w zakresie: imienia, nazwiska, numeru ewidencyjnego
PESEL, adresu do korespondencji/ adres zameldowania, adres e-mail, numeru telefonu,
numeru rejestracyjnego pojazdu wskazanego we wniosku, Zarządowi Transportu Publicznego
z siedzibą ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, który będzie ich administratorem.
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r.) informujemy, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : Zarząd Transportu Publicznego w
Krakowie, siedziba: ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków.
2) Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji procedury o której mowa we
wniosku.
4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
5) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,
prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W związku z
przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące
uprawnienia:
a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy
dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym),
w przypadku gdy:
- dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób
przetwarzane,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych
osobowych,
- osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która
jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania
danych,
- dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
- dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego
z przepisów prawa;
d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:
- osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
- przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia
się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
- Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą,
potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec
podstawy sprzeciwu;
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące
przesłanki:
- przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane
dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,
- przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są
następujące przesłanki:
- zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku
przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w
ramach
sprawowania
władzy
publicznej
przez
Administratora,
- przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których
nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności
osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy
osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem.
6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z zapisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. 2018 poz. 217 ze zm.)
w związku z Instrukcją Kancelaryjną, Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, Instrukcją
Archiwalną, stanowiącymi załącznik do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora Transportu Publicznego w
Krakowie z dnia 24 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia przepisów kancelaryjnych i
archiwalnych.
8. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na
przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do
cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem.
9. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych
osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w
sprawach ochrony danych osobowych.
10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby,
której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter
dobrowolny.
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

………………………..……………..
Czytelny podpis wnioskodawcy

Część wypełniana przez ZTP

Dokonano weryfikacji przedstawionych dokumentów.
Wydaje się identyfikator upoważniający do niestosowania się do znaku D-54.
........................................................................................
(podpis wydającego zgodę)

