
IM-IV-3

POTWIERDZENIE  PRZYJĘCIA WNIOSKU

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA UMIESZCZENIE MATERIAŁÓW WYBORCZYCH
W PASIE DROGOWYM

data

NAZWA KOMITETU WYBORCZEGO:

ADRES SIEDZIBY I  NUMER EWIDENCYJNY,  POD KTÓRYM PARTIA POLITYCZNA ZOSTAŁA WPISANA DO EWIDENCJI
PARTII POLITYCZNYCH/ STOWARZYSZENIE ZOSTAŁO WPISANE DO KRS:

IMIĘ (IMIONA), NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA I NUMER EWIDENCYJNY PESEL PEŁNOMOCNIKA WYBORCZEGO:

IMIĘ (IMIONA), NAZWISKO, ADRES ZAMIESZKANIA I NUMER EWIDENCYJNY PESEL PEŁNOMOCNIKA FINANSOWEGO:

NAZWA PODMIOTU, ADRES SIEDZIBY, NIP, REGON, PESEL OSOBY PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚĆ GOSP.:

TELEFON:
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Zwracam się z prośbą o wyrażenie zgody na umieszczenie materiałów wyborczych w pasie drogowym:

ULICA:

WYMIARY TABLICY: wys.:                                     m szer.:                              m pow.:                                      m2

wys.:                                     m szer.:                              m pow.:                                      m2

wys.:                                     m szer.:                              m pow.:                                      m2

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA: m2

RODZAJ TABLICY: jednostronna:                                           szt. dwustronna                                                  szt.

ŁĄCZNIE ILOŚĆ: szt.

TREŚĆ UMIESZCZANYCH MATERIAŁÓW:

TERMIN UMIESZCZENIA: od dnia: do dnia:

Oświadczam,  że  w  przypadku  podania  błędnych  danych,  względnie  umieszczenie  reklamy  poza zatwierdzonym  miejscem,

ponoszę odpowiedzialność za konsekwencje wynikłe z tego tytułu. Oświadczam, że zapoznałem się ze stawkami opłat i zasadami

płatności  za  reklamy  w pasie  drogowym  oraz  warunkami  umieszczania  reklam  w  pasie  drogowym  ulic  Miasta  Mysłowice.

Jednocześnie  przyjmuję  do  wiadomości,  że  umieszczenie  materiałów  wyborczych  bez zezwolenia  zarządcy  drogi  skutkuje

naliczeniem kary w wysokości 10-krotności stawki podstawowej za każdy dzień od dnia jej ujawnienia, na podstawie art. 40 ust.12

ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. Z 2015 r., poz. 460 z późn. zm.) oraz może być

usunięta przez służby drogowe bez odszkodowania.

Na podstawie art. 16 ust. 1 lit a) 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 (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie  przez Urząd

Miasta Mysłowice moich danych osobowych celem przeprowadzenia postępowania administracyjnego.

Potwierdzam zapoznanie się z informacjami wynikającymi z art. 13 RODO (strona 5 wniosku).

PODPIS WNIOSKODAWCY/ PEŁNOMOCNIKA
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Załączniki do wniosku:

1. szczegółowy plan sytuacyjny z naniesieniem miejsca lokalizacji materiałów wyborczych,

2. projekt graficzny,

3. zgodę właściciela obiektu (słupa oświetleniowego), na którym ma być umieszczony materiał wyborczy,

4. oświadczenie  pełnomocników,  o  przyjęciu  pełnomocnictwa,  a  w  wypadku  pełnomocnika  finansowego  –
również o spełnieniu przez niego wymogów w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy,

5. wyciąg ze statutu partii politycznych wskazujący, który organ jest upoważniony do jej reprezentowania na zewnątrz,

6. uwierzytelniony odpis z ewidencji partii politycznych/ KRS.

Uwaga! Dokumenty urzędowe stanowiące załączniki do wniosku należy składać w oryginale, ewentualnie w kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie lub przez organ, który go wydał. 

Zarządca dróg publicznych w Mysłowicach może wezwać wnioskodawcę do dostarczenia dodatkowych dokumentów
wynikających z indywidualnego charakteru sprawy.
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SZCZEGÓŁOWY OPIS LOKALIZACJI:

lp. ulica opis słupa (kolejny słup za/przed skrzyżowaniem/przy budynku)
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INFORMACJA

Na podstawie  art.  13  w zw.  z  art.  12  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  –  Prezydent  Miasta
Mysłowice informuje, że:

-  administratorem  danych  osobowych  jest  Prezydent  Miasta  Mysłowice  z  siedzibą  w  Urzędzie  Miasta  Mysłowice
przy ul. Powstańców 1,
- dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych – tel.: (32)31-71-245, e-mail.: m.patalag@um.myslowice.pl,
-  Administrator  danych  osobowych  –  Prezydent  Miasta  Mysłowice  -  przetwarza  dane  osobowe  na  podstawie
obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
-  dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji  postępowania  administracyjnego dotyczącego lokalizacji  reklamy
w pasie drogowym,
-  odbiorcami  danych  osobowych  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 oraz inne podmioty,  które na podstawie stosownych umów podpisanych z Miastem Mysłowice
przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Prezydent Miasta Mysłowice,
- dane osobowe od momentu pozyskania będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji  prawnych. Kryteria
okresu przechowywania ustala się w oparciu o klasyfikację i kwalifikację dokumentacji w jednolitym rzeczowym wykazie
akt,
-  osoba,  której  dane  dotyczą  ma  prawo  dostępu  do  swoich  danych,  ich  sprostowania,  usunięcia,  ograniczenia
przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych,
-  osoba,  której  dane  dotyczą  ma  prawo  do  cofnięcia  zgody  na przetwarzanie  ich  danych  osobowych  w  dowolnym
momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
- istnieje możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
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