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Dzień dobry,
dziękujemy za zgłoszenie problemu. Jednocześnie uprzejmie informujemy, że wysłane przez Ciebie zgłoszenie
zostało zarejestrowane w systemie dyspozytorskim ZDiUM. Przydzielony nr zgłoszenia to 10954. Numerem tym
możesz posługiwać się przy kierowaniu zapytań do ZDiUM.
Szczegóły zgłoszenia:
Dzień dobry
W imieniu mieszkańców ul. Chałupniczej 65 zwracamy się z prośbą o przywrócenie słupków na ścieżce rowerowej za
budynkiem. Przed przebudową ul. Vasco da Gamy słupki zabezpieczały to miejsce przed wjazdem samochodów, po
przebudowie zniknęły co powoduje, że z drogi mającej status drogi pożarowej regularnie korzystają teraz kurierzy i
inni kierowcy dewastując chodnik i ścieżkę rowerową. Na załączonej fotografii widoczna jest lokalizacja słupków
przed przebudową ulicy.
Prosimy o pilną interwencję w tej sprawie. W razie pytań jesteśmy do dyspozycji
Pozdrawiam. Mariusz Tokarz - Wiceprzewodniczący Rady
tel. 661 308 837
Informujemy, że zgłoszenie zostanie przeanalizowane, zweryfikowane i ustalony zostanie sposób jego realizacji.
Jeśli zajdzie taka potrzeba pracownik ZDiUM skontaktuje się z Tobą celem uzupełnienia informacji.
Jeśli chciałbyś przekazać dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia, prosimy skontaktuj się z nami pod nr :
71 376 00 22 lub 19 501 , podając nr zgłoszenia.
Na zgłoszenie przekazane tą drogą nie udzielamy odpowiedzi pisemnej.
Pozdrawiamy serdecznie
Zespół Dyspozytorów ZDiUM
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO)
informuję, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta we Wrocławiu, ul. Długa
49, 53-633 Wrocław;
2) z inspektorem ochrony danych osobowych można skontaktować się wysyłając maila na adres
iod@zdium.wroc.pl;
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań Zarządu oraz zadań
powierzonych;
4) podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c, e;
5) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą: firmy prowadzące serwis IT systemów informatycznych
używanych w Zarządzie, jednostki realizujące zadania na rzecz miasta Wrocławia;
6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane przez 5 lat od zamknięcia zgłoszenia;
7) posiada Pani/Pan prawo żądania dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo wniesienia skargi do
organu nadzorczego;
8) podanie danych osobowych jest dobrowolne.
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