ZAŁĄCZNIK nr 1
DRUK ZGŁOSZENIA SZKODY (OC dróg)
1. Ubezpieczający/Ubezpieczony

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

2. Zakład Ubezpieczeń

Inter Risk

3. Numer polisy

AA 345702

4. Poszkodowany/ właściciel (imię,
nazwisko/nazwa, adres, nr PESEL, REGON
oraz wszystkie pozostałe dane adresowe ,
telefon kontaktowy, email)
5. Osoba do kontaktu z ramienia
poszkodowanego imię, nazwisk, adres, oraz
wszystkie pozostałe dane teleadresowe,
email)
6. Kierujący pojazdem/Osoba zgłaszająca
szkodę, (imię, nazwisko, pesel, regon, nr
telefonu, email, adres) oraz osoba
prowadząca szkodę w imieniu Zarządu
Dróg Wojewódzkich
7. Data i godzina powstania szkody
8.

Miejsce wystąpienia szkody

9. Przedmiot szkody (jeżeli jest to pojazd to
należy podać: nr rej. marka, model, typ
pojazdu, rok produkcji, nr nadwozia,
pojemność silnika)

10. Przyczyny powstania szkody(krótki opis
zdarzenia)\Miejsce postoju pojazdu

11. Czy powiadomiono policję ? ( Jeśli TAK to
Policjanci z jakiego miasta, miejscowości
interweniowali)
12. a)Uwagi, dodatkowe informacje,
załączniki
b)Czy poszkodowany zgłaszał szkodę w
Inter Risk
jeżeli tak- nr szkody U/…………………….

……………………………………………….......
Data i Podpis Ubezpieczającego/Ubezpieczonego

..........................................................
Data i Podpis Poszkodowanego

OŚWIADCZENIE WŁAŚCICIELA USZKODZONEGO POJAZDU

1. Oświadczam, że z tytułu szkody zaistniałej w dniu ……………., w której uczestniczył
mój pojazd marki , nr rej. nie otrzymałem odszkodowania od sprawcy i z innego
zakładu ubezpieczeń i nie będę czynił starań aby takie odszkodowanie otrzymać
( z wyjątkiem roszczeń niezaspokojonych przez Inter Risk. )
Oświadczam, że pojazd mój o nr rej. ………………. został użyty w dniu zdarzenia : za moją
zgodą i wiedzą*; bez mojej zgody i wiedzy*
Szkodę proszę rozliczyć na podstawie : przedłożonych rachunków *; kosztorysu *
Oświadczam, że jestem*/ nie* jestem płatnikiem VAT i mogę*/ nie mogę* odliczyć VAT.
Przyznane odszkodowanie proszę przekazać na konto nr:

........./..................../..................../..................../..................../..................../....................
Imię i nazwisko upoważnionego do odbioru odszkodowania
....................................................................
Adres uprawnionego do odbioru odszkodowania
....................................................................................

2. Oświadczam, że pojazd jest*/ nie jest* przedmiotem zastawu.
Oświadczam, że na pojeździe jest* / nie jest* ustanowiona cesja.
W związku z likwidacją powyższej szkody, zobowiązuję się do zwrotu odszkodowania w
terminie 7 dni od wezwania przez Inter Risk jeżeli zostaną ujawnione inne okoliczności niż
te, które stanowiły podstawę do ustalenia wysokości odszkodowania.
Potwierdzam zgodność podpisu

....................................................................
(data, pieczęć i podpis potwierdzającego)

..........................................................................

(data i podpis składającego
oświadczenie)
* niepotrzebne skreślić

Szkic sytuacyjny (obrazujący widok z góry, miejsce powstania szkody, miejsce uszkodzenia drogi, punkty
odniesienia np. znak drogowy, drzewa, słupek kilometrowy itp.)
Prosimy o dokładne odzwierciedlenie sytuacji, w której doszło do wypadku z uwzględnieniem położenia
pojazdu, kierunku jazdy.

KLAUZULA INFORMACYJNA
dla wnioskodawców w sprawach związanych z działalnością statutową
Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO), Zarząd Dróg
Wojewódzkich w Bydgoszczy informuje:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy, ul.
Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz (zwany dalej ZDW).
2) W ZDW powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres e-mail: iod@zdw-bydgoszcz.pl; adres: ZDW
w Bydgoszczy, ul. Dworcowa 80, 85-010 Bydgoszcz. Dane dotyczące inspektora podane są na stronie
internetowej ZDW: bip.zdw-bydgoszcz.pl
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań ZDW określonych w przepisach prawa
na podstawie art. 6 ust. 1 lit a), b), c) i e) RODO.
4) Dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana i mogą być udostępniane innym podmiotom:
a) organom, którym ZDW jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie
powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do
otrzymania od ZDW danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych
no podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa
b) którym ZDW powierzył wykonywanie czynności związanych ze statutowymi obowiązkami zarządu
drogi.
5) Posiada Pani/Pan prawo otrzymania od nas swoich danych osobowych,
w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu
maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, aby ZDW
przesłało te dane do innego administratora. Jednakże ZDW zrobi to tylko jeśli takie przesłanie jest
technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Pani/Panu tylko co do tych
danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z ZDW lub na podstawie Pani/Pana zgody.
6) Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres realizacji celu przetwarzania danych osobowych, wskazany w obowiązujących przepisach
prawa;
b) niezbędny do dochodzenia roszczeń przez ZDW w związku z prowadzoną działalnością statutową lub
w celu ochrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ZDW, na podstawie powszechnie
obowiązujących przepisów prawa, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych
w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
7) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na ich
przetwarzanie, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego
przetwarzania na zasadach określonych w art. 15, 16, 17, 18 i 21 ust. 1 RODO.
8) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
9) Podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowymi i jest Pani/Pan zobowiązany do ich
podania; w przypadku niepodania danych osobowych niemożliwe będzie załatwienie Pani/Pana wniosku.
10) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

