
.....................................................     URZĄD GMINY DOBRA 

                 (miejscowość, data )           34-642 Dobra 233 

W N I O S E K  

o wydanie zezwolenia 

na przejazd pojazdu nienormatywnego 

na okres: …………………….   

Wnioskodawca:  ____________________________________________________________ 

      (imię i nazwisko / nazwa)  

Adres:  ____________________________________________________________________ 

Nr tel.*  ____________________________________,   

 

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) 

 

 

w celu umożliwienia dojazdu do:  ___________________________________________ 

                (wskazać miejsce, np. zakład pracy, posesja lub inny obiekt) 

 

dla podmiotu _______________________________________________________________ 

      (nazwa) 

adres:  _____________________________________________________________________ 

 

Dane osoby wyznaczonej przez wnioskodawcę do kontaktu: ___________________________________ 

                                     (imię i nazwisko, tel.) 

 

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

*informacja niewymagana 

Zgodnie z 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 (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informuję, że:  
1. Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Gmina Dobra 34-642 Dobra 233, w imieniu której działa Wójt Gminy Dobra. Z 
Administratorem Danych można się skontaktować poprzez adres e-mail: wojt@gminadobra.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.  
2. W każdej sprawie dotyczące ochrony danych osobowych proszę się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem 
mailowym: iod@gminadobra.pl. 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań własnych gminy jak i zadań zleconych gminie i powierzonych w drodze 
odrębnych umów, prowadzenia  postępowań administracyjnych w sprawach indywidualnych, w których jesteście Państwo stroną, realizacji 
zawartych z Państwem umów, a także w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.  
Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz 
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Podane prawa dotyczą także osób, nad którymi sprawowana jest prawna opieka, np. 
danych dzieci. 
W związku z przetwarzaniem danych we wskazanych celach, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom 
odbiorców danych osobowych.  
4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko podmioty uprawnione do odbioru Pani/Pana danych, w uzasadnionych przypadkach i 
na podstawie odpowiednich przepisów prawa. 
Pełna treść klauzuli informacyjnej, zawierająca wszelkie informacje wymagane na podstawie art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych, dostępna jest na stronie internetowej, pod adresem: https://gminadobra.pl/pl/1909/0/rodo.html 


