Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 4249 z dnia 25 maja 2018 roku.

Imię i nazwisko osoby odwołującej się:

Płock, dnia ..............……r.

.....................................................……
Adres:
....................................................….....
tel. kontaktowy/e-mail:
…..........................................................
FORMULARZ NR .........../............./...............…
/oznacza MZD/
Komisja ds. rozpatrywania odwołań
od decyzji Miejskiego Zarządu Dróg
za pośrednictwem
Miejskiego Zarządu Dróg w Płocku
09-400 Płock, ul. Bielska 9/11

ODWOŁANIE OD DECYZJI NR…………...... Z DNIA …..................
Pojazd (marka, nr rejestracyjny, właściciel)

Termin złożenia odwołania

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

…………………………….

Oświadczam,
że:………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………….……
…………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………….…………
……………………………………………………………………………………………….……………
…………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………….…………………
…………....................................................................................................………….
podpis

………………………………..
Załączniki:
1) oryginał biletu parkingowego lub kopia karty parkingowej
2) ...................................................................................……..
3) ...................................................................................……..
4) .................................................................................………

Rozstrzygnięcie Komisji
Data:..............................….………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………....................
........................................................................................................................................................................
..............................................
…...................................................................................................................................................................

podpis przewodniczącego Komisji /
osoby prowadzącej posiedzenie Komisji

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:
1.
Administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Gmina-Miasto Płock, 09-400 Płock, pl. Stary Rynek 1 i Miejski
Zarząd Dróg w Płocku, 09-400 Płock, ul. Bielska 9/11.
2.
Kontakt z inspektorem ochrony danych – andrzej.kobylski@plock.eu; kazimierz.wloczewski@mzd-plock.eu.
3.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu złożenia i rozpatrzenia odwołania od decyzji Miejskiego Zarządu Dróg
w
postępowaniu reklamacyjnym na podstawie uchwały Nr 280/XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016 r. w
sprawie ustalenia Strefy Płatnego Parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie
pojazdów samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej
(późniejszymi zmianami) oraz zarządzenia Nr 2809/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 16 grudnia 2016 r.
w
sprawie powołania Komisji ds. rozpatrywania odwołań od decyzji Miejskiego Zarządu Dróg w postępowaniu reklamacyjnym
oraz określenia procedury jej postępowania.
4.
Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie
przepisów prawa.
5.
Dane osobowe przechowywane będą przez okres 5 lat zgodnie z Jednolitym rzeczowym wykazem akt.
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.

