
…………………………………………………….. 

(imię i nazwisko lub nazwa firmy Wnioskodawcy) 

 

Toruń, dnia ...................................... 

 

……………………………………………………. 

(adres) 
 

…………………………………………………… 

(ulica, kod pocztowy, miejscowość) 

 
…………………………………………………….             

(telefon, e-mail) 

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu Ul.         

Grudziądzka 159 

87-100 Toruń 

WNIOSEK 

Proszę o wydanie jednorazowego / długoterminowego* zezwolenia na wjazd oraz postój na 

obszarze Zespołu Staromiejskiego: 

w dniu / w okresie* ........................................................................................................................  

w godzinach ...................................................................................................................................  

na ulicę/ nr posesji .........................................................................................................................  

w celu .............................................................................................................................................  

 

Dane z dowodu rejestracyjnego pojazdu: 

dopuszczalna masa całkowita (w kg) ............................................................................................  

marka pojazdu ...............................................................................................................................  

nr rejestracyjny pojazdu ................................................................................................................  

Do wniosku załączam: 

1......................................................................................................................................   
2  ..................................................................................................................................................  

3  ..................................................................................................................................................  

4  ..................................................................................................................................................  

 

(czytelny podpis) 
* niepotrzebne skreślić 

 

 

UWAGA: 
1. Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego należy złożyć z wyprzedzeniem minimum 3 dni roboczych. 

2. Wnioski o wydanie zezwolenia długoterminowego są rozpatrywane w terminie do 30 dni roboczych. 

3. Wykaz wymaganych załączników dla wniosku o zezwolenie długoterminowe: 

a) dokument poświadczający powód wjazdu 

b) ksero dowodu rejestracyjnego pojazdu 

4. W przypadku wjazdu pojazdu pow. 3,5t-należy dołączyć oświadczenie o pokryciu kosztów naprawy pasa drogowego. 

5. W przypadku wjazdu płatnego zgodnie z zarządzeniem PMT- ksero lub skan dowodu wpłaty-dotyczy wjazdu na drogi 

wewnętrzne.  



*Na podstawie art. 6 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, niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

zawartych w poniższym formularzu niniejszego wniosku przez administratora danych osobowych - Miejski Zarząd Dróg w

Toruniu.

Podaję dane osobowe dobrowolnie i świadomie w celu:

- jednoznacznej identyfikacji strony postępowania.

-uzyskania zgody Biura Toruńskiego Centrum Miasta UMT na wjazd na drogi wewnętrzne Zespołu Staromiejskiego w Toruniu

Oświadczam, iż udostępnione Administratorowi dane są zgodne z prawdą.

(podpis osoby, której dane dotyczą)

INFORMACJA
w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą

Administrator danych osobowych uprzejmie informuje, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

Miejski Zarząd Dróg w Toruniu

NIP: 956-20-00-576, REGON: 870287083

ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń, reprezentowany przez: Dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg w Toruniu

2) MZD w Toruniu działa przez przedstawicieli administratora danych osobowych, zgodnie ze strukturą

organizacyjną.

3) W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych proszę kontaktować się z inspektorem ochrony

danych - iod@mzd.torun.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

- wydania zezwolenia na wjazd oraz postój na obszarze Zespołu Staromiejskiego w Toruniu

- wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na MZD w Toruniu,

- dochodzenia roszczeń wynikających z prawnie uzasadnionego celu Administratora danych osobowych.

4) Pani/Pana dane osobowe będą lub mogą być udostępnione wyłącznie do podmiotów uprawnionych na

podstawie przepisów prawa, porozumienia o współadministrowaniu lub umowy powierzenia przetwarzania

danych osobowych.

5) Podawane przez Panią/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów

określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie

obowiązującego prawa.

6) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich sprostowania, usunięcia, a także do

ograniczenia przetwarzania, jak również do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania lub przenoszenia tych

danych.

7) Posiada Pani/Pan prawo do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda była

konieczna do rozpoczęcia czynności przetwarzania, jednakże Pani/Pana dane osobowe zostaną usunięte z

uwzględnieniem upływu okresu, o którym mowa w pkt 5 niniejszej informacji.

9) Podanie danych osobowych jest dobrowolne - w przypadku ich niepodania zobowiązanie MZD w Toruniu

wobec Pani/Pana nie zostanie zrealizowane.

10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

11) MZD w Toruniu nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą informacją:

Toruń,........................................................... r.  .......................................................

Toruń ........................................................... r.

(podpis osoby, której dane dotyczą)

mailto:iod@mzd.torun.pl

