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Zgłaszający
Informacje o osobie zgłaszającej

Kraj Kod pocztowy Miejscowość

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Telefon Adres e-mail

Imię i nazwisko

PESEL

Poszkodowany
Informacje o osobie zgłaszającej

Kraj Kod pocztowy Miejscowość

Ulica Nr domu Nr mieszkania

Telefon Adres e-mail

Imię i nazwisko

PESEL

Zaznacz jeśli poszkodowanym jest zgłaszający lub podaj dane poszkodowanego

Zdarzenie
Informacje o czasie, miejscu i przebiegu zdarzenia:

Miejsce zdarzenia (miejscowość, ulica i nr najbliższej posesji lub skrzyżowanie ulic)

Data zdarzenia Godzina zdarzenia



Wykaz załączników (np. dokumentacja fotograficzna miesjca zdarzenia itp.)
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Dokumentacja załączona do zgłoszenia
Proszę nie załączać do niniejszego zgłoszenia dokumentacji medycznej!
Niniejsze zgłoszenie szkody zostanie przekazane ubezpieczycielowi i będzie on prowadził dalsze postępowanie. W odpowiedzi na korespondencję
ubezpieczyciela konieczne może być bezpośrednie przekazanie mu zarówno posiadanej dokumentacji medycznej, jak i zgody na przekazanie
dokumentacji przez placówkę medyczną, która udzielała świadczeń zdrowotnych.

Oświadczenia dla ubezpieczyciela

Wyrażam zgodę na przesyłanie przez Zarząd Dróg i Transportu oraz przez ubezpieczyciela wszelkich informacji i pism w przedmiotowej
sprawie na wskazany przeze mnie adres mailowy.

Oświadczam, że przekazuję wyłącznie własne dane osobowe lub dane osobowe osoby, która udzieliła mi zgody na przekazanie danych
osobowych w celu zgłoszenia szkody.

Odręczny, czytelny podpis zgłaszającegoMiejscowość Data

Opis doznanej szkody lub krzywdy oraz oczekiwań osoby poszkodowanej

Opis przyczyn i przebiegu zdarzenia

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 119 z 4.05.2016, str. 1) informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi, ul. Piotrkowska 173, tel.: 48 42/638-49-59, 638-49-11,
fax: 48 42/638-49-58, e-mail: zdit@zdit.uml.lodz.pl;
2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: iod@zdit.uml.lodz.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia spraw związanych z likwidacją zgłoszonej szkody na podstawie:
Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2017.2222)
Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2014r., poz. 121 z późn. zm.)
4) Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie zawartych umów oraz ubezpieczycielowi,
5) dane osobowe będą przetwarzane w ZDiT do czasu niezbędnego do realizacji obowiązków, o których mowa w pkt 3), a następnie przekazywane do archiwum
zakładowego Centrum Usług Wspólnych, prowadzącego obsługę jednostki na podstawie uchwały Nr XXVII/688/16 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 30 marca 2016 r.
w sprawie utworzenia i nadania statutu dla jednostki budżetowej o nazwie Centrum Usług Wspólnych (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 1815) i tam przechowywane przez okres
10 lat.
6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz prawo żądania ograniczenia przetwarzania. Prawo do przenoszenia danych,
ich usunięcia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych z uwagi na konieczność wywiązywania się z obowiązków przewidzianych w ww. ustawach
oraz celów archiwalnych nie przysługuje”,
7) posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy
ww. rozporządzenia,
8) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak
możliwości prowadzenia sprawy związanej z likwidacją zgłoszonej szkody,
9) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna:
Złożone w toku postępowania likwidacyjnego, niezgodne z prawdą oświadczenie co do powstania szkody może stanowić
podstawę do odpowiedzialności za przestępstwo oszustwa z art. 286 § 1 Kodeksu karnego, za które grozi kara pozbawienia
wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

Odręczny, czytelny podpis zgłaszającegoMiejscowość Data

tel. 42 638-58-68 w godz. 7.30 - 15.13, we wtorki w godz.9.00 - 17.00


