Garwolin, dnia ..... .... .......... ..... ........... .... .. .
( nazwa przedsiybiorcy )
( adres przedsiybiorcy)
(adres do korespondencji )
( nr telefonu )
(NIP)
( REGON)

BURMISTRZ MIASTA GARWOLINA
ul. Staszica 15
08-400 Garwolin
WNIOSEK
o uzgodnienie zasad, warunk6w i podpisanie umowy na korzystanie z przystank6w
komunikacyjnych na terenie miasta Garwolina.

( nazwa wnioskodawcy )

Cadres siedziby wn ioskodawcy)

(adres do koresponde ncj i, telefon, adres e-mail , nr KRS)

wnosi 0 udostypnienie oraz podpisanie umowy na korzystanie z przystank6w zlokalizowanych
w granicach administracyjnych miasta Garwolina, zarzl!dzanych przez Miasto Garwolin, wedlug
wskazanych ponizej lokalizacji:

L.P.

Przystanek komunikacyjny
Numer i nazwa przystanku

bydzie
obejmowal
okres
Wnioskowany
term in
od dnia .......... ... ........... ... . do dnia .. ... ....... .............. ...... .

Nazwa ulicy

korzystania

z

ww.

przystank6w

Do niniejszego wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
1. Proponowany/e rozkład/y jazdy.
2. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną.
3. Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia
działalności w zakresie przewozu osób.

Informacja o RODO
1. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie przepisów
RODO oraz na podstawie i w celach wynikających z przepisów Ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym oraz aktów wykonawczych do tej ustawy oraz wynikających z
tego faktu innych ustaw na podstawie których niezbędne jest podanie danych osobowych
celem wykonania zapisanych do realizacji zadań przez Miasto Garwolin w tym zadań
zleconych z poziomu administracji centralnej.
2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w Jednolitym
Rzeczowym Wykazie Akt dla Urzędu Miasta w Garwolinie .
3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich
sprostowania (poprawiania), jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana
danych osobowych. Prawo do usunięcia danych przysługuje, jeżeli zachodzą okoliczności
wskazane w art. 17 ust. 1 i 2 RODO chyba, że przepisy te nie mają zastosowania zgodnie z
ust. 3 powyższego artykułu.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana
zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego
rozporządzenia RODO.
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem wynikającym z przepisów
prawa z których wynika konieczność podania danych osobowych. Brak podania danych
osobowych będzie skutkował niemożnością dokonania czynności z obsługą Pani/Pana sprawy
przez Urząd Miasta w Garwolinie.
6. Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom, z którymi Urząd
Miasta Garwolina zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych oraz podmiotom
upoważnionym do przetwarzania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą
profilowane w celu wynikającym z Ustawy o samorządzie gminnym. Profilowanie oznacza
formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu
danych osobowych w tym danych szczególnych.

Oświadczam, że znane mi są oraz akceptuję, warunki i zasady korzystania z przystanków
komunikacyjnych określone w załączniku do Uchwały Rady Miasta Garwolina nr XL/189/2013 z
dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/182/2013 Rady Miasta Garwolina z
dnia 25 marca 2013 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub
zarządzającym jest Miasto Garwolin, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków
i zasad korzystania z tych przystanków.

…...............................................
( podpis i pieczęć )

Uwaga!
W przypadku braku kompletu dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.

Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest
Miasto Garwolin

L.P.

Numer
przystanku

1

01

Ogrody działkowe „Zefirek”

Kościuszki

→ Lublin

2

02

Osiedle „Kościuszki”

Kościuszki

→ Warszawa

3

03

Osiedle „Kościuszki”

Kościuszki

→ Lublin

4

05

Powiatowy Urząd Pracy

Kościuszki

→ Lublin

5

07

Polska

Polska

→ Centrum Garwolina

6

09

Zarzecze

Al. Legionów

→ Warszawa

7

11

Osiedle „Koszary”

Al. Legionów

→ Warszawa

8

08

PKS Zajezdnia

Al. Legionów

→ Lublin

9

13

Osiedle „Działki”

Lubelska

→ Warszawa

10

10

Osiedle „Działki”

Lubelska

→ Lublin

11

15

Narutowicza

Narutowicza

→ Centrum Garwolina

12

17

Aleksandrówka

Al. Legionów

→ Lublin

Nazwa przystanku

Ulica

Kierunek

