Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 50/ 2018 Starosty Tureckiego
z dnia 8 czerwca 2018 r.

Turek, dnia .....................................................
.................................................................................
(imię i nazwisko/nazwa firmy, adres)
Starosta Turecki
ul. Kaliska 59, 62-700 Turek

ZAWIADOMIENIE
o terminie wprowadzenia czasowej - uproszczonej organizacji ruchu
(należy złożyć, co najmniej na 24 godziny przed jej wprowadzeniem)

Zawiadamiam, że z dniem........................................................................od godziny...............................................
zostanie wprowadzona czasowa/uproszczona organizacja ruchu zgodna z zatwierdzeniem nr …........../.................
z dnia................................................................, znak sprawy KD.7121.....................................................................
na drodze/ulicy.......................................................................... w miejscowości......................................................
w związku....................................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................*
.................................................
(podpis)
Uwaga:
Zgodnie z § 12 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.
U. z 2003 r., Nr 177, poz. 1729) jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający
ruchem, o planowanym rozpoczęciu prac podając datę, czas i miejsce ich wykonywania, co najmniej na 24
godziny przed ich rozpoczęciem.
Organizacja ruchu może być wprowadzona pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony organu zarządzającego
ruchem.
W przypadku braku zawiadomienia, organ zarządzający ruchem informuje zarząd drogi o utracie ważności
zatwierdzonej organizacji ruchu.
Informacje:
*wpisać przyczynę proponowanych zmian w organizacji ruchu, np. prowadzenie robót w pasie drogowym, przyłącza

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.* informuje
się, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Turecki z siedzibą przy ulicy Kaliskiej 59, 62 - 700 Turek;
2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: iod@powiat.turek.pl lub
pisemnie na adres: Starostwo Powiatowe w Turku ul. Kaliska 59, 62 - 700 Turek;
3. Pani/Pana dane są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa – ustawy Prawo
o ruchu drogowym i rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.
4. Dane po zrealizowaniu celu, dla którego zostały zebrane, będą przetwarzane do celów archiwalnych i przechowywane
przez okres niezbędny do zrealizowania przepisów dotyczących archiwizowania danych przez Administratora;
5. Pani/Pan, których dane dotyczą, mają prawo do:
1) dostępu do swoich danych osobowych,
2) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe,
3) żądania usunięcia danych, gdy:
a) dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
b) dane przetwarzane są niezgodnie z prawem,
4) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
a) kwestionuje Pan/Pani prawidłowość danych,
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Pan/Pani sprzeciwia się ich usunięciu,
c) Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne Panu/Pani do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
6. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych;
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym;
8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób opierający się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu;
9. Odbiorcami danych są podmioty określone w przepisach prawa.
* rozporządzenie 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) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)
(RODO)

*niewłaściwe skreślić
**wpisać przyczynę proponowanych zmian w organizacji ruchu, np. prowadzenie robót w pasie drogowym, przyłącza
***dotyczy projektów czasowej organizacji ruchu

