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Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

Wniosek 6a
Odszkodowanie

Wniosek o odszkodowanie za uszkodzenie pojazdu w związku ze złym
stanem pasa drogowego (ubytek, mulda, nierówności, oblodzenie, zniszczenia
na skutek opadających konarów drzew).
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(wnioskodawca), (adres)
(NIP / PESEL)		

(telefon kontaktowy)*

1. Kierujący pojazdem w czasie zdarzenia:

www.zdm.gliwice.pl
(imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy)
2. Właściciel pojazdu:

(imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy)
3. Okoliczności zdarzenia:
Nazwa ulicy
Data/godzina
Prędkość jazdy
4. Uszkodzony pojazd:
Marka
Typ
Numer rejestracyjny
5. Opis uszkodzeń pojazdu (widoczne elementy):

6. Na miejsce zdarzenia przybyła:

policja /

straż miejska /

pogotowie /

straż pożarna**

inna pomoc

i

Szczegółowe informacje kontaktowe
w zakładce „Jak załatwić sprawę”.
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7. Świadkowie zdarzenia (imię, nazwisko, adres, telefon kontaktowy):

8. Opis przebiegu zdarzenia wraz z podaniem przyczyny wystąpienia szkody w pojeździe:

(nazwa ulicy wraz z jednoznacznym określeniem miejsca zdarzenia (opisowo i szkic rysunkowy) wraz z podaniem przyczyn
uszkodzenia pojazdu (ubytek nawierzchni, mulda, nierówność itp.)
Szkic sytuacyjny:

* podanie numeru telefonu jest dobrowolne i służyć będzie wyłącznie do kontaktu urzędu z klientem.
** zaznaczyć właściwe
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INFORMACJA SZCZEGÓŁOWA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH ZBIERANYCH PRZEZ
1
URZĄD MIEJSKI W GLIWICACH
1. Dane osobowe zbieramy i przetwarzamy w celach:
- rozpoznania zasadności zgłoszonych przez Panią/Pana roszczeń w związku z poniesieniem
szkody,
- obrony przed Pani/Pana roszczeniami lub zaspokojenia Pani/Pana roszczeń.
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest niezbędność ich przetwarzania w celu
realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, zgodnie z treścią przepisu art.
6 ust. 1 lit. f) 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, RODO). Prawnie uzasadnionymi interesami administratora są
możliwość dochodzenia przez niego roszczeń oraz obrona przed roszczeniami wynikającymi z
zawartej umowy ubezpieczenia.
2. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Gliwicach, reprezentowany przez
Prezydenta Miasta Gliwice. W sprawach ochrony danych osobowych można się kontaktować
pisemnie (na adres Urzędu Miejskiego w Gliwicach: ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice) lub
korespondencją e-mail iod@um.gliwice.pl z inspektorem ochrony danych. Osoby
niekorzystające z poczty elektronicznej mogą złożyć zapytanie pisemnie, telefonicznie lub
osobiście do protokołu w Informacji Głównej w holu Urzędu od strony ul. Zwycięstwa 21 (tel. 23911-65 lub 239-12-54), wskazując formę, w jakiej oczekują odpowiedzi i podając dane kontaktowe
niezbędne do sposobu udzielenia odpowiedzi.
3. Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, może korzystać z następujących uprawnień:
- zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, sprostowania
(poprawiania) swoich danych osobowych, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania;
- wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych.
Uprawnienia można realizować składając w formie tradycyjnej opatrzone podpisem pismo w
Urzędzie Miejskim w Gliwicach lub wysyłać korespondencję elektroniczną z wykorzystaniem pisma
ogólnego na platformie SEKAP/ePUAP, potwierdzonego Profilem Zaufanym lub kwalifikowanym
podpisem elektronicznym.
Każda osoba, której dane osobowe dotyczą, ma również prawo wniesienia skargi na
przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Podanie danych osobowych jest konieczne do rozpatrzenia roszczenia o odszkodowanie.
Niepodanie danych lub podanie niepełnych danych spowoduje brak możliwości rozpatrzenia
roszczenia o odszkodowanie.
4. Dodatkowe informacje:
a) dane osobowe mogą być przekazywane:
- podmiotowi świadczącemu na rzecz Administratora usługi brokera ubezpieczeniowego, tj.
przedsiębiorstwu Maximus Broker Sp. z o.o., ul. Szosa Chełmińska 164, 87-100 Toruń,
- ubezpieczycielowi, tj. przedsiębiorstwu UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA, ul. Gdańska
132, 90-520 Łódź,
b) dane osobowe przechowujemy przez okres 10 lat od daty wygaśnięcia umowy,
c) w Urzędzie nie ma miejsca zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych
przypadkach, w tym profilowanie.
1

Realizacja obowiązku informacyjnego w związku z wymaganiami 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) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

Prawidłowość danych na wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem:

(czytelny podpis i pieczęć wnioskodawcy)
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Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach

JAK ZAŁATWIĆ SPRAWĘ

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach posiada w swojej odpowiedzialności szkody komunikacyjne
i zdrowotne zaistniałe na drogach publicznych na terenie miasta Gliwice, a powstałe na skutek
złego stanu technicznego nawierzchni jezdni oraz chodników.

Zarząd Dróg Miejskich
w Gliwicach
ul. Płowiecka 31
44-121 Gliwice
NIP: 631-244-02-61
REGON: 240009251
tel. (32) 300-86-00
fax (32) 300-86-99
www.zdm.gliwice.pl

1. Szkody komunikacyjne:
W przypadku wystąpienia szkody komunikacyjnej w Państwa pojeździe w następstwie zdarzenia drogowego powstałego na skutek złego stanu nawierzchni jezdni prosimy o złożenie
w siedzibie ZDM w Gliwicach, następujących dokumentów:
– pisma przedstawiającego dokładny przebieg powstania szkody komunikacyjnej (data, godzina, nazwa ulicy, itp.) wraz z wymienieniem z nazwy uszkodzonych elementów pojazdu,
– notatki policyjnej.
2. Jak i gdzie załatwić sprawę:
– wypełniony wniosek należy złożyć w ZDM w Gliwicach lub przesłać pocztą,
– wniosek składa wnioskodawca lub pełnomocnik,
– decyzja zostaje wysłana pocztą (na wniosku jest możliwość zaznaczenia odbioru osobistego),
– informacji udzielają:
a). szkoda spowodowana: oblodzeniem lub zaśnieżeniem jezdni, chodnika:
Referat handlu obwoźnego, oczyszczania miasta
Ryszard Hanzel – Inspektor
pokój nr 12 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-24
Iwona Flak – Główny Specjalista
pokój nr 13 PARTER – STREFA ŻÓŁTA
tel. (32) 300-86-25
b). szkoda spowodowana: ubytkiem, muldą, nierównością jezdni lub chodnika:
Referat reklam, odszkodowań komunikacyjnych
Artur Gałązka – Główny Specjalista
PARTER – STREFA ŻÓŁTA
pokój nr 9
tel. (32) 300-86-17
c). szkoda spowodowana: opadającym konarem drzewa:
Referat utrzymania zieleni
Jan Gorczyca – Główny Specjalista
pokój nr 205 II PIĘTRO – STREFA NIEBIESKA
tel. (32) 300-86-70
3. Opłaty:
– złożenie wniosku oraz wydanie zezwolenia nie podlega opłacie skarbowej (zwolnione
na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej).

