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

  (miejscowość, data) 

 
                                                                                                                         
 

 Urząd Miasta i Gminy 
w  Pleszewie 
ul. Rynek 1 

 63-300 Pleszew  

 

   WNIOSEK 

– o uchylenie wydanej decyzji – 

 

 

Wnoszę o uchylenie w części / w całości* decyzji………………………….…………….……………………. 

  z dnia…………………………………………………….. wydanej w sprawie ……………………………….. 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Wniosek uzasadniam …………………………………………………………………………….......................... 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 .……………………………....... 
           (Podpis) 

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 

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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) informujemy, że:  

1) Administratorem  Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Pleszew  z siedzibą przy ul. Rynek 1, 63-300 



Pleszew, tel.: (62) 74-28-300. 
2) W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem  Ochrony Danych pod adresem 

mail: iod@pleszew.pl . 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu będącym przedmiotem 

składanego wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego. 
4) Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest w szczególności ustawa  

z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania 
administracyjnego. 

5) Odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja 
postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy Pzp i inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów 
prawa oraz podmioty realizujące usługi w imieniu i na rzecz administratora. 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych wyżej,  
a po tym czasie przez okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa i nie krócej niż okres 
wskazany w przepisach o archiwizacji. 

7) Zgodnie z przepisami prawa: 
a) na podstawie art. 15 RODO przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do podanych danych osobowych, 
b) na podstawie art. 16 RODO przysługuje Pani/Panu prawo do sprostowania danych osobowych; 
c) na podstawie art. 18 RODO przysługuje Pani/Panu prawo żądania od administratora ograniczenia 

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
d) przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, 

że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. 
8) Nie przysługuje Pani/Panu: 

a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; 
c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną 

przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej oraz nie 

będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu. 
10) Obowiązek informacyjny określony przepisami RODO, spoczywa na Wnioskodawcy gdy pozyskuje dane osób 

trzecich w celu ich dalszego przekazania. 
 
Oświadczam, że zapoznałam/łem się z powyższą klauzulą informacyjną.  
 
 
1 
 

                                                                                                  …………..………………………………… 
                                                                                                                      (Podpis) 

 

 

 
*Niepotrzebne skreślić 

mailto:iod@pleszew.pl

