
.....................................................
                 (miejscowość, data ) ......................................................................
  (nazwa i adres właściwego zarządcy drogi)

W N I O S E K
o wydanie zezwolenia  kategorii I  i _______ wypisów 

                            (liczba)

na przejazd pojazdu nienormatywnego
na okres:  miesiąca / 6 miesięcy / 12 miesięcy *)

Wnioskodawca:  ____________________________________________________________
(imię i nazwisko / nazwa) 

Adres:  ____________________________________________________________________
Nr tel.  ____________________________________,  nr faksu:  _______________________
NIP**___________________________  REGON **)_________________________________
PESEL **)______________________________
Wnoszę o wydanie zezwolenia na przejazd w terminie: 
od ___________________  do_____________________ 
po drodze: __________________________________________________________________ 

 (wpisać kategorię i numer drogi lub nazwę ulicy w miejscowości oraz odcinek drogi)

pojazdu  nienormatywnego,  (lub  pojazdów  nienormatywnych  w  liczbie  ______)  którego
(których):

1) wymiary oraz rzeczywista masa całkowita nie są większe od dopuszczalnych

2) naciski osi nie są większe od dopuszczalnych przewidzianych dla dróg, po których
mogą się poruszać pojazdy o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,50 t..

w celu umożliwienia dojazdu do/z*) :  ___________________________________________
           (wskazać miejsce, np. zakład pracy, posesja lub inny obiekt)

dla podmiotu _______________________________________________________________
(nazwa)

adres:  _____________________________________________________________________

Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu: ___________________________________
                               (imię i nazwisko - tel.)

Załącznik: Dowód wniesienia opłaty za wydane zezwolenia 

………... ....................................................................
(podpis wnioskodawcy lub osoby przez niego uprawnionej)

*) niepotrzebne skreślić      
**)  O ile nadano.



Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych
osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

1. Administratorem  danych  osobowych  klientów  Powiatowego  Zarządu  Dróg  w  Kłobucku  z
siedzibą przy ul. Zamkowej 19 jest Powiatowy Zarząd Dróg w Kłobucku reprezentowany przez
Dyrektora.

2. Kontakt  z  inspektorem  ochrony  danych  jest  możliwy  pod  adresem  e-mail:  iod-
mw@powiatklobucki.pl.

3. Dane osobowe klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku przetwarzane będą w celu
realizacji  przedmiotowego wniosku tj.  wydania  zezwolenia  kategorii  I  na przejazd  pojazdu
nienormatywnego na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym;
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, rozporządzenia Ministra Transportu,
Budownictwa  i  Gospodarki  morskiej  z  dnia  22  czerwca  2012  r.  w  sprawie  zezwoleń  na
przejazd  pojazdów  nienormatywnych,  rozporządzenia  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i
Gospodarki  Morskiej  z  dnia  28  marca  2012  r.  w  sprawie  wysokości  opłat  za  wydanie
zezwolenia  na  przejazd  pojazdu  nienormatywnego,  oraz  w  celu  prowadzenia  innych
postępowań związanych z udzielonym zezwoleniem. 

4. Odbiorcami danych osobowych klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku mogą być
organy  władzy  publicznej  oraz  podmioty  wykonujące  zadania  publiczne  lub działające  na
zlecenie  organów  władzy  publicznej,  w  zakresie  i  w  celach,  które wynikają z przepisów
powszechnie obowiązującego prawa.

5. Dane osobowe klientów Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku nie będą przekazywane do
państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Dane  osobowe  pozyskane  w  związku  z  postępowaniem  w  sprawie  wydania  zezwolenia
przetwarzane będą przez okres niezbędny  do  realizacji  celu określonego w pkt. 3 lub  do
momentu  odwołania  zgody,  gdy  dane  są  przetwarzane  na  jej  podstawie,  a  po  tym
czasie   przez   okres   oraz   w   zakresie   wymaganym   przez   przepisy   powszechnie
obowiązującego  prawa,  w  szczególności  ze  względu  na  cele  archiwalne  w  interesie
publicznym  z  uwzględnieniem   okresów   przechowywania   określonych   w   przepisach
szczególnych.

7. Klienci Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku mają prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania (poprawiania), usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia  danych,  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania.   
Pozytywne rozpatrzenie prawa do usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych musi być
zgodne z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie.

8. Podanie   danych   osobowych   jest   obowiązkowe   w   zakresie  w  jakim   przesłankę
przetwarzania  danych  osobowych  stanowi  przepis  prawa. 

9. Klienci  Powiatowego Zarządu Dróg w Kłobucku mają prawo wniesienia skargi  do Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Oświadczam, że została mi przedstawiona informacja wynikająca z art. 13 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku 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) (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), o przetwarzaniu danych 
osobowych w Powiatowym Zarządzie w Kłobucku.

                                             …………………………………………………..
                                                                                                 data i podpis


