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

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

................................................. 
telefon .....................................                         
                                                                             Powiatowy Zarząd Dróg  
                                                                             w Myszkowie z/s w Żarkach  
                                                                             ul.Myszkowska 59 
                                                                             42-310 Żarki 
 
                                                   
 

WNIOSEK 
WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENI  NA USTAWIENIE REKLAMY  
lub tablic informujących o jednostkach samorządu terytorialnego lub promujących jednostki 
samorządu terytorialnego (np.plany, mapy, tablice, plansze, witacze) 
 
 Proszę o wyrażenie zgody na ustawienie reklamy/ tablic informujących ............................. 
................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................. 
 - jednostronnej 
 - dwustronnej  
 
o powierzchni ...................../ m2  na ulicy ............................................................................ 
w miejscowości ..................................................................................................................... 
w terminie od dnia .............................................. do dnia ..................................................... 
Nr ostatniej decyzji ..........................................  z dnia ......................................................... 

 
 
 
 
 

                                                                                                    Podpis wnioskodawcy 
 
 
Załączniki : 
1. mapę orientacyjną z zaznaczonym obszarem objętym inwestycją 
2. wzór graficzny reklamy/ tablicy informacyjnej    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    .............................,dnia ........................ 



 

Klauzula informacyjna 

Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dotyczą 

Podstawa prawna: 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 ( ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ( Dz.Urz.UE.L.Nr 119), zwanego daje 
RODO 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO informuję, że:  
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie ( PZD w Myszkowie) z siedzibą 
przy ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki; tel.: 34 3148304 e-mail: sekretariat@pzd.com.pl 
2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych osobowych: iod@pzd.com.pl 
3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są na podstawie: art 6 ust. 1Lit. C i e RODO, celem ewidencjonowania, prowadzenia 
i archiwizacji korespondencji. 
4. Dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa następującym kategoriom 
odbiorców: organom władzy publicznej, a także podmiotom przetwarzającym dane, na podstawie umów powierzenia. 
5. Administrator nie zamierza przekazywać Pana/Pani danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji 
międzynarodowej. 
6. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat poczynając od dnia 1 stycznia roku następnego od daty jej 
wytworzenia po utracie przez dokumentację praktycznego znaczenia dla potrzeb danego organu lub jednostki organizacyjnej 
oraz dla celów kontrolnych. 
7. Panu/Pani przysługuje prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia 
lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia 
danych. 
8. Ma Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie danych 
osobowych Pana/Pani dotyczących naruszałoby przepisy RODO. 
9. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Podanie danych jest dobrowolne. Administrator informuje, że 
konsekwencją podania niekompletnych danych będzie pozostawienie sprawy bez rozpoznania zgodnie z Kodeksem 
postępowania administracyjnego. 
 
 
 


