Wnioskodawca:

Nowy Targ, .....................................
dzień, miesiąc, rok

.....................................................................
imię, nazwisko
PESEL / NIP:
.....................................................................
Miejsce i adres zameldowania:

Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji
Biuro Strefy Płatnego Parkowania
ul. Parkowa 14
34-400 Nowy Targ
PŁATNOŚĆ PRZELEWEM

......................................................................
ulica i nr posesji
......................................................................
kod pocztowy, miejscowość
.......................................................................
nr telefonu

nr konta bankowego:
46 1240 1574 1111 0000 0790 6787
W tytule przelewu:
„abonament MHL” + nr rejestracyjny pojazdu

WNIOSEK
o wydanie karty abonamentowej
PARKING PRZY MHL
Wnoszę o wydanie karty abonamentowej dla pojazdu podmiotu gospodarczego oraz osoby fizycznej zatrudnionej lub prowadzącej działalność gospodarczą bądź zameldowanej stale lub czasowo na terenie stref P1-P6:
Marka i model pojazdu: .............................................................................................
Nr rejestracyjny pojazdu:.............................................................................................
Data początkowa obowiązywania abonamentu:
DZIEŃ
MIESIĄC
…………………..

…………………..

ROK

NA OKRES:
od 1 do 12 miesięcy*

…………………….

……………………..

*1 miesiąc – okres od daty początkowej wskazanej we wniosku do dnia poprzedzającego tę datę w
miesiącu następnym
należy potwierdzić przez postawienie „X” w odpowiedniej kratce.
Oświadczam, że:
□
Jestem właścicielem lub współwłaścicielem wyżej wymienionego pojazdu
□
Prowadzę działalność gospodarczą lub jestem zatrudniony na ulicy objętej Strefą Płatnego Parkowania
□
Jestem zameldowany na pobyt czasowy lub stały na ulicy objętej Strefą Płatnego Parkowania
□
Dane uprawniające do wydania karty abonamentowej zawarte w poprzednim wniosku pozostają nadal
aktualne.
Do wniosku dołączam:
□
Kserokopię dowodu uiszczenia opłaty
□
Kserokopię dowodu rejestracyjnego pojazdu
□
Kserokopię dokumentu potwierdzającego prowadzenie działalności gospodarczej lub zatrudnienie na ulicy
objętej Strefą Płatnego Parkowania
□
Kserokopię dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do korzystania z pojazdu jeżeli posiadacz
uwidoczniony w dowodzie rejestracyjnym nie jest właścicielem
….......................................................
data i podpis Wnioskodawcy

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem
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), publ. Dz. Urz.
UE L Nr 119, s. 1 w celach wydania karty abonamentowej i jej dalszej obsługi.
………………………………..
(data, podpis)
KLAUZULA INFORMACYJNA
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji
w Nowym Targu, ul. Parkowa 14, 34-400 Nowy Targ, Telefon: 18 264 08 10
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania karty abonamentowej i jej dalszej obsługi.
4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia.
6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane
osobowe w imieniu Administratora.
7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:
- żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
danych osobowych.
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się
z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul.
Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych
jest brak możliwości wydania karty abonamentowej.
Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega
Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

________________________
podpis

