
Załącznik nr 2 do Regulaminu określającego Zasady parkowania pojazdów na terenie nieruchomości będących
w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” w Krakowie                                                                                            

………………………………………………………. Kraków, dn. …………………………..
   (Imię i nazwisko osoby uprawnionej)

…………………………………………………………
(adres posiadanego lokalu w SM „Krakus”)

………………………………………………….
( nr telefonu kontaktowego)

WNIOSEK O WYDANIE     IDENTYFIKATORA  /   PILOTA*

Właściciel pojazdu…………………………………………zam………………………………………………..

Nr rejestracyjny pojazdu……………………………………Marka pojazdu……………………….…………..

Oświadczam, że zapoznałam się obowiązującym  Regulaminem określającym zasady parkowania pojazdów na
terenie nieruchomości  będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Krakus” i przyjmuję go do stosowania.

□ Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Krakus”  ul. Świętokrzyska 12,

30-015 Kraków moich danych osobowych na potrzeby wydania identyfikatora postojowego i/lub pilota.
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Krakus” jako administrator  danych osobowych, informuje Panią/Pana, iż:

•  podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie  jest dobrowolne, ale niezbędne w celu
wydania identyfikatora i/lub pilota.

• posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania,
prawo  do  cofnięcia  zgody  w  dowolnym  momencie  (cofnięcie  zgody  jest  jednoznaczne  z  utratą  prawa  do
posiadania identyfikatora),prawo wniesienia sprzeciwu przetwarzania.

• Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom.
• Pani/Pana dane będą przetwarzane  i przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
• kontakt do Inspektora ochrony danych osobowych w spółdzielni e-mail iod  @k  rakus.net.p  l
• ma  Pani/Pan  prawo  wniesienia  skargi  do  PUODO,  gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych

osobowych  narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

………………………………………….
(podpis uprawnionego użytkownika)

Przy składaniu wniosku należy okazać do wglądu dowód rejestracyjny pojazdu co potwierdza  pracownik 

(data , podpis pracownika)………………………..…………………...……….
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Decyzja   Zarządu
* Wydać identyfikator, pilot / nie wydawać identyfikatora, pilota  ponieważ wnioskodawca nie spełnia

wszystkich wymogów regulaminowych. 
……………………………………...

(podpis członka Zarządu)

Wydano identyfikator: nr ewid……...……..……..data ………..……….podpis wydającego……..…………

Wydano pilot: …………………………….....….data ………..……….podpis wydającego…………………

Potwierdzam odbiór: identyfikatora, pilota* data…………………….

Imię i nazwisko odbierającego …………………………………...……………...…...podpis…………………...

* zaznaczyć właściwe
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