ZAŁĄCZNIK NR 1
do Regulaminu w sprawie zasad wydawania identyfikatorów oraz korzystania z miejsc postojowych w Spółdzielni
Mieszkaniowej „Wspólnota-Dąbie” w Krakowie.

…………………………………………

Kraków, dnia …………………………

imię i nazwisko użytkownika lokalu/ dane najemcy lokalu

…………………………………………
adres lokalu

…………………………………………
nr telefonu

WNIOSEK O WYDANIE IDENTYFIKATORA
Proszę o wydanie identyfikatora uprawniającego do wjazdu i parkowania samochodu osobowego
na terenie nieruchomości: ………………………………………………………………………………….
Oświadczenie
1. Ja, niżej podpisany/na oświadczam, że zapoznałem/łam się z obowiązującym Regulaminem w sprawie zasad
wydawania identyfikatorów oraz korzystania z miejsc postojowych w Spółdzielni Mieszkaniowej „WspólnotaDąbie” w Krakowie i przyjmuję go do stosowania.
2. Ja, niżej podpisany/na zobowiązuję się do zwrotu identyfikatora do Działu Administracji w terminie
10 dni od daty utraty prawa do lokalu bądź nie przestrzegania przepisów niniejszego regulaminu.
W przeciwnym przypadku wydany identyfikator traci ważność.
3. Zostałem/łam poinformowany/na, że złożenie wniosku o wydanie identyfikatora parkingowego jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową
„Wspólnota - Dąbie ” z siedzibą w Krakowie, ul. Ofiar Dąbia 4.
4. Przyjmuję do wiadomości, że administratorem moich danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Wspólnota - Dąbie” z siedzibą w Krakowie, ul. Ofiar Dąbia 4. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest
możliwy pod adresem iod@smdabie.pl. Dane osobowe podane na piśmie są przetwarzane wyłącznie w celu
weryfikacji wniosku o wydanie identyfikatora parkingowego maksymalnie do 2 miesięcy od momentu zwrotu
identyfikatora. Dane udostępniane są wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa
oraz podmiotom przetwarzającym na podstawie zawartych umów. Każda osoba posiada prawo dostępu
do swoich danych, ich sprostowania, w uzasadnionych przypadkach do ograniczenia przetwarzania,
przeniesienia lub usunięcia danych oraz wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania. Udzieloną
zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie. Każda osoba posiada
ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych na niewłaściwe przetwarzanie jej
danych. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne do weryfikacji wniosku o wydanie identyfikatora.
Żądania, oświadczenia i wszelką korespondencję dotyczącą danych osobowych należy przesłać w formie
pisemnej na podany adres Administratora danych.

….………………………………..
data i podpis użytkownika lokalu
/najemcy lokalu użytkowego

Potwierdzenie odbioru identyfikatora :
….………………………………..
data i podpis
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