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Formularz składania uwag 

do aktualizacji Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu 

Zbiorowego na lata 2014-2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych,  

które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia  

w zakresie organizacji transportu publicznego 

Informacje o zgłaszającym: 

imię i nazwisko 

 

instytucja/ jednostka/ 
przedsiębiorstwo** 

 

adres mail/ numer tele-
fonu 

 

adres korespondencyjny 

 

**jeśli reprezentuje Pani/Pan konkretną instytucję, prosimy o uzupełnienie pola  

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać: 

1) drogą elektroniczną na adres: ztm@ztm.erzeszow.pl wpisując w tytule wiadomości 

„Uwagi do aktualizacji Planu Transportowego Rzeszowa na lata 2014-2020” 

2) drogą korespondencyjną na adres Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, 

ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów (ważna jest data wpływu) 

3) bezpośrednio w siedzibie - Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, ul. Trembec-

kiego 3, 35-234 Rzeszów, pokój 26, w dni robocze od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7:30-15:30. 

 

mailto:ztm@ztm.erzeszow.pl
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Uwagi zgłoszone do dokumentu w ramach konsultacji społecznych dokumentu 

lp. 
część dokumentu, do 

którego odnosi się uwaga 
obecny zapis propozycja zmiany uzasadnienie zmiany 

1. 

    

2. 

    

3. 

    

Jeżeli mają Państwo więcej niż 3 uwagi do konsultowanego dokumentu, prosimy wypełnić kolejny formularz konsultacyjny.  

Zgodnie z 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 prze-

twarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

(Dz.U.UE.L.2016.119.1), ja niżej podpisana/y wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Urząd Miasta w Gdyni al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, 81-382 

Gdynia, w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych w projekcie aktualizacji „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego na lata 2014-

2020 dla miasta Rzeszowa i gmin ościennych, które zawarły z Gminą Miasto Rzeszów porozumienia w zakresie organizacji transportu publicznego” w zakresie: imienia, 

nazwiska, adresu korespondencyjnego, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej. 
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OŚWIADCZENIE 

W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europej-

skiego 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) w celu wypełnienia obowiązku infor-

macyjnego wynikającego z przepisów niniejszego rozporządzenia, informujemy o zasadach przetwa-

rzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych 

w Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie.  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów - Zarząd Transportu Miejskiego w Rze-

szowie (dalej zwany: ZTM w Rzeszowie), ul. Stanisława Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów, email: ztm@ztm.erze-

szow.pl;  

2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – email: iod@ztm.erzeszow.pl, lub pisemnie na adres Administratora. Wię-

cej informacji na stronie internetowej: ztm.rzeszow.pl/rodo; 

3. ZTM w Rzeszowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych 

umów oraz na podstawie udzielonej zgody;  

4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ZTM 

w Rzeszowie; realizacji umów zawartych z kontrahentami; w pozostałych przypadkach w których ZTM w Rzeszowie 

jest Administratorem przetwarzającym dane; 

5. Pani/Pana dane mogę być udostępnione przez ZTM w Rzeszowie podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzy-

mania od ZTM w Rzeszowie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na 

podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podmiotom zajmującym się brakowaniem i niszczeniem 

dokumentacji;   kancelariom prawnym i windykacyjnym, podmiotom obsługującym systemy informatyczne ZTM 

w Rzeszowie; podmiotom zajmującym się brakowaniem i niszczeniem dokumentacji; podmiotom prowadzącym dzia-

łalność pocztową lub kurierską. Jeżeli ZTM w Rzeszowie okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia 

Pani/Pana sprawy, dane mogą zostać udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia; 

6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej stosowanej w ZTM 

w Rzeszowie przez czas uzależniony od kategorii archiwalnej akt sprawy zatwierdzonej w jednolitym rzeczowym 

wykazie akt obowiązującym w ZTM w Rzeszowie; 

7. Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy dane są nieprawi-

dłowe lub niekompletne), usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania, 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, prawo 

wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uzna 

Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO). Cofnięcie zgody na przetwarzanie 

danych osobowych nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cof-

nięciem, z obowiązującym prawem. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera ogólne rozporzą-

dzenie o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane RODO; 

8. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie tych danych może skut-

kować niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy; 

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli tak stanowią przepisy prawne; 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich;  

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez ZTM w Rzeszowie w sposób zautomatyzowany, w tym nie 

będą profilowane; 

12. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w ZTM 

w Rzeszowie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 2. 

 

 

 

………………………………………………………. 

Dyrektor 

Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie 
 


