Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
ul. Spacerowa 2
57-320 Polanica-Zdrój
Polanica-Zdrój, dnia …………………………………………….....….……..
(data)

WNIOSEK O WYDANIE ABONAMENTU PARKINGOWEGO
(PROSZĘ UZUPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI LITERAMI)

WNIOSKODAWCA
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(adres cd.)

NUMER TELEFONU

…………………………………………………………………………………………………………………………

NUMER REJESTRACYJNY POJAZDU

…………………………………………………………………………………………………………………………

RODZAJ ABONAMENTU I OKRES OBOWIĄZYWANIA ABONAMENTU
(należy zaznaczyć i uzupełnić właściwe pole, niepotrzebne skreślić)

dla mieszkańców Polanicy-Zdroju
(wydawany na okres 1 roku, parking systemu otwartego)
………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………..……….

(adres zamieszkania)

dla osób dojeżdżających do pracy Polanicy-Zdroju
(wydawany na okres 1 miesiąca lub 1 roku, parking systemu otwartego / zamkniętego)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………..……….

(miejsce pracy)

miesiąc

rok

dla pozostałych użytkowników pojazdów
(wydawany na okres do 7 dni, od 8 do 14 dni, od 15 do 28 dni, parking systemu zamkniętego)

do 7 dni

od 8 do 14 dni

od 15 do 28 dni

DATA POCZĄTKOWA OBOWIĄZYWANIA ABONAMENTU
DZIEŃ

MIESIĄC

ROK

…………………………………………………………..……..

…………………………………………………………..……..

…………………………………………………………..……..
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SPOSÓB ODBIORU KARTY ABONAMENTOWEJ
odbiór osobisty w BOK
kartę abonamentową wysłać pocztą na ww. adres
DOKUMENTY DO WGLĄDU
(należy zaznaczyć właściwe pola)

dowód rejestracyjny pojazdu
dowód osobisty
zaświadczenie o zameldowaniu w Polanicy-Zdroju
wydruk z aktualnej księgi wieczystej nieruchomości
kopia umowy najmu nieruchomości położonej w Polanicy-Zdroju
zaświadczenie pracodawcy / zleceniodawcy o zatrudnieniu w Polanicy-Zdroju
aktualny wydruk z CEIDG
aktualny wydruk z KRS
Wnioskodawca wykupując abonament zapoznał się z regulaminem parkingowym systemu
otwartego / zamkniętego i zobowiązuje się do jego przestrzegania
Adnotacje i uwagi (wypełnia osoba przyjmująca wniosek)
.............................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………..............

.............................................................................................................................................………………………………………………………………………………………………..............

……………………………………………………………………………………...………..

(czytelny podpis)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach związanych z uzyskaniem
abonamentu parkingowego.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny w Polanicy-Zdroju Sp. z o.o.
z siedzibą w Polanicy-Zdroju, ul. Spacerowa 2, 57-320 Polanica-Zdrój, zarejestrowana przy Sądzie
Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego pod numerem KRS 0000253420, NIP 8831771000, kapitał zakładowy: 1 599 800,00 zł,
tel. 74 865 17 80, adres e-mail mzk@mzk-polanica.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie Rozporządzenia 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, w tym na podstawie artykułu 6 ust. 1 pkt „a”, „b”, „c”, „f”.
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3. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do uzyskania abonamentu parkingowego,
wystawienia i rozliczenia imiennej faktury związanej z opłaceniem abonamentu parkingowego
wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres ważności abonamentu parkingowego, do upływu
okresu przechowywania dokumentacji związanej z umową o abonament parkingowy, wynikającego
z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
5. Dane będą udostępniane wyłącznie następującym odbiorcom: osobom upoważnionym przez
Administratora danych osobowych do przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom
przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora danych na podstawie umów zawartych
z Administratorem danych.
6. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje wobec Administratora danych osobowych, na zasadach
określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, prawo dostępu do
danych osobowych, żądania ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania danych osobowych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przetwarzanie danych
osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
7. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do cofnięcia niniejszej zgody w dowolnym
momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Pomimo cofnięcia zgody Administrator danych
może przetwarzać dane osobowe w celu wypełnienia obowiązków prawnych związanych
z wystawieniem i rozliczeniem faktury imiennej.
8. Dane osobowe nie będą przekazane do państw trzecich w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.
9. Nie będzie stosowane podejmowanie decyzji oparte wyłącznie na zautomatyzowanym
przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
Oświadczam, że dane osobowe podaję dobrowolnie.

………………………………………………………………………..………………..

………………………………………………………………………..………………..

(miejscowość, data)

(czytelny podpis)

Potwierdzenie odbioru karty abonamentowej

………………………………………………………………………..………………..
(data odbioru)

………………………………………………………………………..………………..

(czytelny podpis)
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