
…………………..………………………………..
 (miejscowość i data)

Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu
ul. Kościuszki 1A
09-200 Sierpc

Zgłoszenie roszczenia poszkodowanego

1. WŁAŚCICIEL POJAZDU - POSZKODOWANY:
………………………………………………….……………………….. /imię i nazwisko/

……………………………………….………………………………….. /adres/

…………………………………………………………………………… /telefon/

2. DATA I GODZINA POWSTANIA SZKODY:

Data ………………… Godz. …………  

3. DOKŁADNA LOKALIZACJA MIEJSCA ZDARZENIA:

Miejscowość ………….…………………… Kilometraż  ….…… Droga powiatowa nr ………………….. 

4. PRZEDMIOT SZKODY:
Rodzaj pojazdu ………………………… Marka, model, typ ……………………………... 

Rok produkcji ……………………………. Nr rejestracyjny ………….…………………….. 

Inny przedmiot szkody …………………………………………………………………………….

5. OPIS USZKODZEŃ POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. DOMNIEMANA PRZYCZYNA POWSTANIA SZKODY WRAZ Z OPISEM PRZEBIEGU ZDARZENIA: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

7. POTWIERDZENIE OKOLICZNOŚCI ZDARZENIA*:
ם POLICJA ם STRAŻ POŻARNA

ם POGOTOWIE RATUNKOWE ם ZARZĄD DROGI

ם BRAK WEZWANIA SŁUŻB NA MIEJSCE ZDARZENIA

8. WYSOKOŚĆ ROSZCZENIA: …………………………….. zł



* ZAZNACZYĆ WŁAŚCIWE

9. ZAŁĄCZNIKI:
……………………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………

(czytelny podpis zgłaszającego roszczenie)
  

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO) informujemy,
że:

1. Administratorem Państwa danych jest Zarząd Dróg Powiatowych w Sierpcu /adres: Kościuszki 1A,
09-200 Sierpc/. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 
w sprawach przetwarzania Państwa danych osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej:
iod@mkadministrators.pl.

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu rozpatrzenia zgłoszenia szkody rzeczowej
zaistniałej w granicach administracyjnych Powiatu Sierpc oraz możliwości sporządzenia
ugody  cywilnoprawnej  (art.  6  ust.1  lit.  e  RODO  tj.  przetwarzanie  jest  niezbędne  do
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania
władzy publicznej powierzonej administratorowi).

4. Państwa  dane  mogą  być  udostępniane  innym  uprawnionym  podmiotom,  na  podstawie
przepisów  prawa,  a  także  na  rzecz  podmiotów,  z  którymi  administrator  zawarł  umowę
powierzenia  przetwarzania  danych  w związku  z  realizacją  usług  na  rzecz  administratora  (np.
kancelarią  prawną,  dostawcą  oprogramowania,  zewnętrznym  audytorem,  zleceniobiorcą
świadczącym usługę z zakresu ochrony danych osobowych). 

5. Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.

6. Państwa  dane  osobowe  będą  przechowywane  przez  okres  wynikający  z  przepisów prawa tj.
ustawy  z  dnia  14  lipca  1983  r.  o  narodowym  zasobie  archiwalnym  i  archiwach  oraz
Rozporządzeniu  Prezesa  Rany  Ministrów  z  dnia  18  stycznia  2011  r.  w  sprawie  instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu
działania archiwów zakładowych.

7. Przysługuje Państwu prawo do przenoszenia danych, prawo dostępu do treści swoich danych, ich
sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8. Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją  niepodania
danych osobowych będzie brak możliwości realizacji wykonania zadania, o które Państwo wnoszą
lub brak możliwości zawarcia ugody cywilnoprawnej z Administratorem.

9. Administrator  nie  podejmuje  decyzji  w sposób zautomatyzowany w oparciu  o  Państwa dane
osobowe. 
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