Jarosław, dnia ....................................... r.

WNIOSEK O WYDANIE INDENTYFIKATORA
STREFY RUCHU I PŁATNEGO PARKOWANIA
Nazwa wnioskodawcy
(Imię i nazwisko/Nazwa Firmy)

Adres do korespondencji
(ulica, numer lokalu, kod pocztowy,
miejscowość)

Adres w SRP
(ulica, numer lokalu, numer działki)

Pojazd
(marka, model, numer rejestracyjny)

Numer PESEL

Telefon kontaktowy

Cel wydania
Identyfikatora
Zgodnie z Uchwałą Zarządu Apis Polska sp. z o.o. z dnia 1.02.2018 r., w sprawie ustalenia strefy płatnego
parkowania proszę o wydanie Identyfikatora do Sektora:
☐ A - żółty

☐ C - czerwony

☐ E - fioletowy

☐ B - zielony
Na okres:

☐ D - pomarańczowy

☐ F - niebieski

☐ jednego miesiąca

☐ jednego roku

☐ G - szary

☐ do dnia ………………………………………………….. r.
(wpisać datę)

Załączam kserokopie dokumentów (oryginały do wglądu):
☐ dokument tożsamości składającego wniosek
☐ dowód rejestracyjny pojazdu będącego własnością lub współwłasnością osoby ubiegającej się
o Identyfikator,
☐ dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdem (jeżeli dokument tożsamości nie pokrywa
się z dowodem rejestracyjnym)
☐ dokument potwierdzający prawo do dysponowania nieruchomością lub inny dokument, z którego wynikać
będzie fakt zamieszkania, prowadzenia działalności w obszarze Strefy Płatnego Parkowania
☐ dokument potwierdzający prawo do Służebności przejazdu przez działki oznaczonej w Ewidencji Gruntów
numerami 3228/45 i 3228/47
1.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie
niezbędnym do realizacji Zarządzania Strefą Ruchu i Płatnego Parkowania przez Apis Polska sp. z o.o. na każdym etapie postępowania.
Identyfikator powinien być umieszczony w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu, na jego desce rozdzielczej, w sposób nie budzący
wątpliwości co do jego ważności. Wnioskodawca akceptuje, iż w przypadku nie dokonania tego obowiązku zostanie obciążony opłatą
dodatkową.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Regulaminu SRP i wnoszę do jego treści żadnych zastrzeżeń.
Świadomy odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego oświadczam iż dane podane we wniosku są prawdziwe.

2.

3.
4.

(
(
(Data,
czytelny podpis Wnioskodawcy)

DECYZJA

☐ TAK

☐ NIE

WYPEŁNIA PRACOWNIK COSRP
Powód:

Kwota do zapłaty: ………………………Wydano Identyfikator nr ………………………na okres………………………
Potwierdzam odbiór powyższego Identyfikatora
(

(
(Data, czytelny podpis Wnioskodawcy)

(Data, podpis pracownika weryfikującego dokumenty)

KLAUZULA INFORMACYJNA
do przetwarzania danych osobowych
Na podstawie art. 13 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO,
informuję Pana/Panią, że:
Administratorem Pana/i danych
jest:

Pana/i dane będą przetwarzane w
celu:

Apis Polska Sp. z o.o., ul. Kolaniki 19, 37-500 Jarosław.
W celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
(podstawa z art. 6 ust 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679/UE z 27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO, ustawy z dnia 23
kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny Dz.U.2017.459 t.j. oraz Regulaminu
Strefy Ruchu i Płatnego Parkowania.

W celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją obowiązku
prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia
Podstawa do przetwarzania Pana/i
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
danych osobowych:
2016 r.
Odbiorcą Państwa danych osobowych są nasi pracownicy,
Odbiorca Pana/i danych osobowych: współpracownicy oraz partnerzy handlowi, którzy współpracują z
nami przy wspólnych projektach.
Dane osobowe wynikające z realizacji obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze będą przetwarzane przez okres, w którym mogą
ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 3 lata od
końca roku, w którym dokonano rozliczeń związanych z korzystaniem
z SRP, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia
roszczeń, dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w
Okres przechowywania danych:
ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku
służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących
się w danym roku.

Ma Pan/i prawo do:

Podane przez Pana/nią dane:

Dane przetwarzane w pozostałych celach - archiwalnych będą
przechowywane przez okres 5 lat.
1. dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
2. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
3. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
4. przenoszenia danych,
5. cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
6. wniesienia skargi do organu nadzorczego.
są warunkiem realizacji celów, a ich niepodanie będzie skutkowało
brakiem możliwości wykonania zadań oraz obowiązków prawnych
ciążących na administratorze.

