…………………………...............................................…

Kalisz, dnia ………………………………………..

(Wnioskodawca – imię nazwisko/nazwa firmy/pieczęć)*

……………………..........................………..…………………

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji
w Kaliszu
ul. Złota 43
62-800 Kalisz

(adres)

……………….........................……………...…………………
(NIP/REGON)*

WNIOSEK
o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklam.
Wnoszę o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego ulicy:
………………………………………………………………………………………….…………………..........................................……….………
(nazwa ulicy)

w celu umieszczenia ................................................................. sztuk jednostronnych / dwustronnych* reklam.
Wymiary zewnętrzne reklamy:
 długość
……………...................... m
 szerokość
.................................... m

 powierzchnia

…………..........................m2
Miejsce umieszczenia reklamy: ............................................................................................................................
(jezdnia, chodnik, pobocze, pas zieleni, słup energetyczny, słup oświetlenia ulicznego itp.)

Planowany termin umieszczenia reklam w pasie drogowym
od dnia ......................................................................... do dnia .........................................................................
Nr poprzedniego zezwolenia………………...........................................………………. z dnia……………………………………..

UWAGA: Powierzchnia zajęcia pasa drogowego liczona jako powierzchnia tablicy reklamowej.
Odpowiedzialnym za zajęcie pasa drogowego jest ..............................................................................................
tel. ........................................................................................................................................................................
Do wniosku załącza się:
1) plan sytuacyjny w skali 1:500 z zaznaczona lokalizacją reklamy/reklam,
2) projekt reklamy (wymiary, sposób montażu, kolorystyka itd.),
3) w przypadku umieszczenia reklam na słupach oświetlenia ulicznego bądź słupach energetycznych zgodę właściciela bądź administratora tych słupów, a gdy reklama przymocowana jest do budynku (np. baner) zgodę właściciela lub administratora tego
budynku.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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
(ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, informuję, że Administratorem przekazanych we wniosku danych osobowych
jest Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Kaliszu, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Złotej 43. Administrator powołał Inspektora ochrony danych z którym
można skontaktować się telefonicznie: +48 62 / 598 52 00 lub e-mailowo: iod@mzdik.kalisz.pl.
Przekazane dane będą przetwarzane w celu wydania zezwolenia o które Państwo wnioskujecie, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek
wynikający z ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych). Dane będą przechowywane po załatwieniu sprawy przez okres wynikający
z obowiązującej u Administratora „Instrukcji Kancelaryjnej”.
Macie Państwo prawo do żądania udostępnienia swoich danych, a w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości do sprostowania, uzupełnienia lub
ograniczenia przetwarzania na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych przez Administratora. Jeżeli uznacie, że przetwarzanie danych
narusza przepisy RODO możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów prawa. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości rozpatrzenia
złożonego wniosku i wydania zezwolenia. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą wykorzystywane do profilowania.

* niepotrzebne skreślić

…………………………........................................……….................…….
( podpis wnioskodawcy)

