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Dane wnioskodawcy     Gdańsk, dnia ………………..………...……………… 
(na które zostanie założone konto) 
 
……………………………………………….. 
Imię i nazwisko/ nazwa podmiotu 
 
………………………………………………..    
Ulica, numer budynku, numer lokalu       
        
………………………………………………..   DYREKTOR 
Kod pocztowy, miejscowość    GDAŃSKIEGO ZARZĄDU DRÓG I ZIELENI 
       Dział Użytkowania Przestrzeni Publicznej 
………………………………………………..   ul. Partyzantów 36 
NIP/KRS (przedsiębiorcy) lub PESEL   80-254 Gdańsk 
    

 

WNIOSEK 
o utworzenie konta użytkownika  

w Elektronicznym Systemie Składania Wniosków o Uzgodnienie Ogródka Gastronomicznego (ELSA) 

 

Dane lokalu 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Nazwa handlowa lokalu  
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ulica, numer budynku , numer lokalu  

 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Kod pocztowy, miejscowość 

 

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Godziny otwarcia lokalu 

 

 Adres korespondencyjny 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Ulica, numer budynku, numer lokalu,  
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Kod pocztowy, miejscowość 
 

Kontakt do właściciela lokalu  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres email 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
telefon komórkowy 
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Kontakt do lokalu (dane do konta w systemie ELSA)  

1. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
adres email 
 

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
telefon komórkowy 

 
Załączniki (zanonimizowane ksero lub oryginał do wglądu) 

1. tytuł prawny do zajmowanego lokalu użytkowego 
 

2. decyzja o zatwierdzenia zakładu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  

Uwaga! Bez powyższych załączników konto w systemie ELSA nie zostanie założone! 

 

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. 
Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że: 

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gdański Zarząd Dróg i Zieleni 
2. kontakt do Inspektora Ochrony Danych (IOD): Gdański Zarząd Dróg i Zieleni, ul. Partyzantów 36, 80-254 

Gdańsk, e-mail: iod.gzdiz@gdansk.gda.pl, tel. 58 52 44 509 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, dla potrzeb wydania 

uzgodnienia 
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych 

osobowych na podstawie przepisów prawa 
5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją 

kancelaryjną GZDiZ 
6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich 

sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie; w celu 
skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub IOD, korzystając ze 
wskazanych wyżej danych kontaktowych; przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce 

7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy, które mają zastosowanie do prowadzenia 
postępowania administracyjnego w przedmiotowym zakresie, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne 

 

Powyższe oświadczenia oraz prawidłowość danych we wniosku potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 

 
………………...………………………...……………… 

Czytelny podpis wnioskodawcy (imię i nazwisko) 
lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania 


