Miejski Zarząd Dróg i Mostów
41-902 Bytom, ul. Smolenia 35
Regon 240136989
NIP 626-279-11-35
www.mzdim.bytom.pl; e-mail:mzdim@mzdim.bytom.pl

Sprawa objęta niniejszym wnioskiem załatwiana jest w BPK Sp. z o.o.
przy Pl. Kościuszki 11 w Bytomiu. Kontakt : nr telefonu 32 3967181,
32 3967113, 32 3967142, email bpk@bpk.pl
Bytom, dnia … ……………………. 20… r.
…………………………………………
(imię i nazwisko/ nazwa firmy)

…………………………………………
(adres zamieszkania/ siedziba firmy)

…………………………………………
(adres korespondencyjny)

…………………………………………
(NIP)

…………………………………………
(numer telefonu)

ZLECENIE NADZORU I ODBIORU KOŃCOWEGO PRZYŁĄCZA
KANALIZACYJNEGO DESZCZOWEGO I/LUB URZĄDZEŃ
KANALIZACYJNYCH
Zlecam wykonanie nadzoru wraz z odbiorem końcowym*:
1. Przyłącza kanalizacji deszczowej
Zgodnie z warunkami/ projektem* uzgodnionym pismem nr …………………....................…
z dnia…………………………………..………
Adres inwestycji:
......................................................................................................................................................
(miejscowość, ulica, numer budynku / numer działki).

Typ obiektu: budynek mieszkalny / inne* .................................................................................
Uwaga! Podstawą odbioru jest wykonany nadzór nad przyłączem / urządzeniem.

……………………………………………
(data i czytelny podpis)
;________________________________________________________________________________________________________________________________
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1. Administratorem Danych Osobowych jest:
Miejski Zarząd Dróg i Mostów, ul. Smolenia 35, 41-902 Bytom tel. 32 39 69 700, e-mail:
sekretariat@mzdim.bytom.pl 2. Reprezentantem Administratora Danych Osobowych jest Dyrektor Miejskiego
Zarządu Dróg i Mostów w Bytomiu.
3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Radosław Schejbal; e-mail:
iod@mzdim.bytom.pl
4. Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu: realizacji zadań określonych przepisami prawa,
wypełnienia obowiązku prawnego oraz wykonywania zadań organu publicznego.
5. Podstawy prawne przetwarzania:
- Rozporządzenie 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);
- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
- Uchwała Nr XLIV/680/05 z dnia 29 czerwca 2005 r. o utworzeniu jednostki budżetowej pod nazwą: Miejski
Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu;
- Uchwała Rady Miejskiej w Bytomiu nr NR XVIII/242/15 z dnia 23.11.2015 r. dotycząca Strefy Płatnego
Parkowania.
6. Odbiorcami danych osobowych są osoby fizyczne i prawne na podstawie przepisów prawa.
7. Dane osobowe będą przetwarzane przez czas określony przepisami prawa, w szczególności w celach
archiwalnych.
8. Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane:
Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie
zgody) oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych
jego dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (UE 2016/679).
9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże w celu realizacji zadań objętych przepisami prawa jest
niezbędne. W niniejszym przypadku jest wymogiem prawnym oraz warunkiem realizacji prawnie uzasadnionych
interesów: administratora oraz osób, których dane są przetwarzane.
10 W trakcie przetwarzania Państwa danych osobowych nie dochodzi do wyłącznie zautomatyzowanego
podejmowania decyzji ani do profilowania, o których mowa w art.22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne
decyzje nie będą zapadać wyłącznie automatycznie oraz, że nie buduje się żadnych profili.
11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora Państwa danych osobowych narusza przepisy
RODO, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.
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