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Instrukcja dost^pu do systemu rezerwacyjnego w celu umowienia wizyty w Wydziale Komunikacji
1. Rezerwacja terminu wizyty w Urz^dzie Miasta Zielona Gora za posrednictwem strony Intemetowej
https://rezerwacia.zlelona-aora.Dl/ dotyczy wyt^cznie Wydzialu Komunikacji.
2. Kto moze skorzvstac z svstemu rezerwacii i laklch soraw dotvczv rezerwacia wizvtv:

System rezerwacyjny umozliwia MIeszkahcom Miasta oraz przedsi^biorcom maj^cym siedzib^ w Zielonej
Gorze usprawnienie obslugi poprzez wybor dogodnych terminow na osobiste zatatwienie w sledzlble
Wydzialu Komunikacji spraw:

1) rejestracji pojazdu nowego, sprowadzonego lub zakupionego na terytorium RP;
2) wymiany dowodu rejestracyjnego oraz tabllc rejestracyjnych z wyroznikiem FZI dia mieszkahcow
Dzielnlcy Nowe Miasto,
3) odbioru dowodu rejestracyjnego:

4) pozostalych sprawy z zakresu rejestracji pojazdu (wymiany dokumentow, zmiany, demontazu pojazdu,
wplsu: hak, LPG etc.);

5) praw jazdy (profil kandydata na kierowc^, wymiany, zmiany, odbioru);
6) zgloszenie zbycia/nabycia pojazdu.
3. Jak technicznie zareiestrowac termin wizvtv w Wydziale Komunikacji:

1) wymagania techniczne systemu rezerwacji:
a) pol^czenie z sieci^ Internet (dost^p do danych komorkowych w przypadku smartfona),
b) przegl^darka internetowa umozliwiaj^ca wyswietlanle na ekranie komputera serwisow stron www
zgodnych ze standardami HTML5, CSS3 i ECMAScript 6;
2) aby zarezerwowac wizyty, nalezy:
a) wejsc na strong internetow^ httDs://rezerwacia.zielona-Gora.pl/
b) wybrac wlaSciw^ usiugf.
c) wybrac termin wizyty,
d) wpisac dane wlasciciela oraz pelnomocnika, jesli zostai ustanowlony

e) wpisac nr rejestracyjny pojazdu lub 5 ostatnich cyfr nr VIN pojazdu Gesli usiuga dotyczy wybranych
usiug z zakresu rejestracji pojazdu),

f) zatwierdzic powyzsze dane przechodz^c do zakladki PRZEJD2 DO PODSUMOWANIA,
g) wpisac dane rezerwuj^cego(w tym wvmagany adres e-mail I nr teiefonu),
h) zapoznac si$ i zaakceptowad regulamin (instrukcja);
I) wyslac rezerwacj^.

3) po wykonaniu czynnosci z pkt 1 do rejestrujqcego wizyty, na podany adres email jest wyslane
potwierdzenie rezerwacji
4. Hose rezerwacii. terminv i qodzinv wizvt:

1) jedna rezerwacja intemetowa upowaznia do zaiatwienia tyiko jednej sprawy; kazda kolejna sprawa
wymaga ponownej rezerwacji intemetowej;

2) rezenrt/acji intemetowej mozna dokonywac z maksymalnie 60-dniowym wyprzedzeniem;
3) terminy wizyt w ramach systemu rezerwacji s^ zwi^zane z godzinami obslugi interesanta w Wydziale
Komunikacji:
a) poniedziaiek od 7:30 do 16:30,

b) wtorek -od 7:30 do 15:00,
c) sroda - pi^tek od 7:30 do 14:30;
4) rejestruj^cy wizyty podczas procesu rezerwacji podaje adres e-mail oraz nr teiefonu, ktore powinny
nalezeb do osoby, ktorej dotyczy wizyta;
5) umowiony interesant jest kierowany do stanowiska obslugi przez pracownika Wydzialu Komunikacji;
6) osoby, ktore nie mog^ skorzystac z rezerwacji intemetowej (z przyczvn technicznvchi oroszone
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5. Anulowanie. odrzucenie. przeoczenie terminu rezerwacii:

1) rezerwuj^cy wizyty ma mozliwosc anulowania rezerwacji poprzez zaMadk^ w wiadomo^ci mailowej
wys^anej po zatwierdzeniu rezerwacji oraz obowi^zek anulowania rezerwacji po podjfciu decyzji
0 zrezygnowaniu z terminu wizyty:
2) zabrania si^ dokonywania rezerwacji terminow w celu ich dalszego przekazywania (w tym odst^pienia lub
odsprzedania);

3) administruj^cy systemem rezerwacji odrzuca rezerwacji w przypadku, gdy stwierdzi, iz rejestruj^cy
wizyti podai fikcyjne dane dot. nr rejestracyjnego lub 5 ostatnich cyfr nr VIN (np. 00000) lub w przypadku
gdy wybrana zostata niewtasciwa ustuga;
4) stwierdzenie niezgodnosci danych dotycz^cych pojazdu i wfasciciela zgtoszonych przy rezerwacji od
podanych osobiscle podczas umowionej osobistej wizyty, skutkuje odmowc( bezposredniej obstugi
interesanta;

5) przeoczenie terminu wizyty nie upowaznia do skorzystania z systemu rezerwacji poza obowi^zuj^c^
instrukcj^.
6. Ochrona danych osobowvch

Skorzystanie z systemu rezerwacji wiqze sii z wyrazenlem zgody na przetwarzanie danych osobowych,
tj. adresu e-mail, opcjonalnie rowniez numeru telefonu przez Urz^d Miasta Zielona Gora, ul. Podgorna 22,
65-424 Zielona Cora - w celu rezerwacji terminu wizyty w Wydziale Komunlkacji i jej obsiugi a docelowo w
celu realizacji ustug publicznych w zakresie rejestracji pojazdow lub praw jazdy. Skorzystanie z systemu
rezerwacji wi^ze si^ rowniez z wyrazenlem zgody na otrzymywanie drog^ elektroniczng informacji
dotycz^cej rezerwacji wizyty. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest Prezydenta Miasta

Zielona Gora, ul. Podgoma 22, 65-424 Zielona Gora. Dane osobowe przetwarzane s^ wyl^cznie w systemie
rezerwacji w celu realizacji procesu internetowej rezerwacji wizyt i nie b^dq przekazywane innym odbiorcom.

Osobie, ktorej dane dotycz^, przystuguje prawo dostipu do tresci jej danych oraz moZliwosc ich
poprawiania.
Podanle danych jest dobrowolne, choc nlezb^dne w celu rezerwacji terminu wizyty.
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