Załącznik na 1
do „Regulaminu korzystania z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni
Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie”

Kraków, dnia………………………
…………………………………………………….
Imię i nazwisko
…………………………………………………….
Adres zamieszkania
…………………………………………………….
Kod pocztowy i miejscowość

Wniosek o uzyskanie identyfikatora
Wnoszę o uzyskanie identyfikatora uprawniającego mnie do parkowania pojazdu o nr
rejestracyjnym …………………………………………………………………………………
na terenach znajdujących się we władaniu, tj. stanowiącym własność lub będących
w użytkowaniu wieczystym Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie.
Oświadczam, że prawo do uzyskania identyfikatora przysługuje mi jako1:
a) członkowi Spółdzielni
b) właścicielowi lokalu nie będącego członkiem Spółdzielni
c) osobie nie będącej członkiem Spółdzielni, której przysługuje własnościowe prawo
spółdzielcze
d) najemcy lokalu zamieszkałemu na terenie danej nieruchomości
e) osobie posiadającej prawo do lokalu położonego na danej nieruchomości.
Koszty uzyskania identyfikatora w wysokości wskazanej przez upoważnionego pracownika
Spółdzielni zobowiązuję się pokryć we własnym zakresie poprzez dokonanie zapłaty w kasie
Spółdzielni. Przyjmuję także do wiadomości, że dokonanie opłaty za w/w identyfikator
stanowi podstawę do jego wydania.

…………………………………
własnoręczny podpis

1

Właściwe zakreślić

Kraków, dnia………………………
……………………………………………………...
Imię i nazwisko
………………………………………………………
Adres zamieszkania
………………………………………………………
Kod pocztowy i miejscowość

Oświadczenie
Ja, niżej podpisany/-a oświadczam, że zapoznałem/-am się z „Regulaminem korzystania
z miejsc parkingowych w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Victoria” w Krakowie”
i zobowiązuję się do jego przestrzegania.

……………………………………
własnoręczny podpis

Klauzula informacyjna
Złożenie wniosku o wydanie identyfikatora parkingowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na
przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Victoria" z siedzibą w Krakowie,
Os. Kościuszkowskie 5, 31-858 Kraków będącą Administratorem Pani/ Pana danych osobowych.
Dane osobowe podane na formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji wniosku o wydanie
identyfikatora parkingowego przez okres posiadania przez Panią/Pana identyfikatora. Dane udostępniane
są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i podmiotom przetwarzającym.
Informujemy, że posiada Pani/ Pan prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, w uzasadnionych
przypadkach do ograniczenia przetwarzania, przeniesienia lub usunięcia danych oraz wniesienia
uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto posiada Pani/ Pan prawo do wniesienia skargi do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie swoich danych. Podanie danych
jest dobrowolne, jednak konieczne do weryfikacji wniosku o wydanie identyfikatora. Żądania, oświadczenia
i wszelką korespondencję dotyczącą Pani/Pana danych osobowych należy przesłać w formie pisemnej na w/w
adres korespondencyjny Administratora danych lub adres e-mail: smvictoria@smvictoria.pl. Podane przez
Panią/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania- analizowania przy pomocy
zautomatyzowanych systemów informatycznych. Spółdzielnia nie planuje przekazywania Pani/Pana danych
osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii
Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein).
Zapoznałem/ -łam się z w/w klauzulą

……………………………………………………….
(data i podpis)

