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WNIOSEK  O  WYDANIE  KARTY PARKINGOWEJ 
 

(uprawniającej do bezpłatnego korzystania z parkingu przy stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach) 
 

 

I. RODZAJ KARTY: 

 
        Nowa (bezpłatnie)                                              Duplikat (koszt 10 zł) 
 

II. DANE WNIOSKODAWCY: 
(wypełniać drukowanymi literami) 

 
Imię 

                              

Nazwisko 

                               

Ulica 

                              

Nr Domu                               Nr lokalu                                  Kod pocztowy 

               -    

Miejscowość 

                      

 
 

III. OŚWIADCZAM, ŻE: 
(prosimy o wybranie jednej lub obu z podanych możliwości)                                      
 

             jestem zameldowany pod wskazanym adresem  
 
             jestem wpisany do stałego rejestru wyborców na terenie Gminy Siechnice 

 
 

IV. Wnioskuję o wydanie karty parkingowej dla samochodu/ów* o numerze/numerach* rejestracyjnych: 

(wypełniać drukowanymi literami) 

 

           
   , którego jestem właścicielem/użytkownikiem i okażę dowód rejestracyjny tego pojazdu przy odbiorze karty 

 

           
   , którego jestem/nie jestem właścicielem/użytkownikiem i okażę dowód rejestracyjny tego pojazdu przy odbiorze 
karty 

 
    

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez Gminę 
Siechnice w celu rozpatrzenia tego wniosku oraz w celu realizacji procedury związanej z wydaniem karty 
parkingowej. 
Oświadczam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych 
dostępnej na odwrocie niniejszego wniosku i publikowanej na stronie internetowej pod adresem 
http://siechnice.gmina.pl/strona-2675-rodo.html 
 
 

 
…………………………………………… 

                                     Data i podpis wnioskodawcy 
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Weryfikacja danych osobowych  - Wydział Organizacyjno-Prawny, Spraw Obywatelskich i Nadzoru 
Właścicielskiego Urzędu Miejskiego w Siechnicach 

Na podstawie posiadanych rejestrów stwierdza się, że wnioskodawca: 

 
             Jest/nie jest* zameldowany pod wskazanym adresem  
 
             Jest/nie jest* wpisany do stałego rejestru wyborców na terenie Gminy Siechnice 

 

…………………………………………… 
Data i podpis 

* niepotrzebne skreślić 

 

 
UWAGA: 
- w przypadku pozytywnej weryfikacji wniosku, karta będzie wydana do 3 dni roboczych od złożenia wniosku, 
- wnioskodawca nie będzie informowany telefonicznie, e-mailowo lub listownie na temat pozytywnej lub negatywnej 
weryfikacji oraz możliwości odbioru karty w określonym dniu, 
- karta wydawana będzie na portierni w siedzibie Urzędu Miejskiego w Siechnicach przez pracownika Siechnickiej 
Inwestycyjnej Spółki Komunalnej sp. z o.o. – zarządcy parkingu przy stadionie lekkoatletycznym w Siechnicach). 
 

 

Potwierdzenie odbioru karty parkingowej  
 

………………………………………..                                                               …………………………………………. 
     Czytelnie imię i nazwisko                                                                                              Data i podpis 
  

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych 

Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe. 

Szczegóły tego dotyczące znajdziesz poniżej. 

I. Administrator danych osobowych – Gmina Siechnice, ul. Jana Pawła II 12 55-011 Siechnice, Jesteśmy Administratorem Pani/Pana danych osobowych. 

II. Inspektor Ochrony Danych - Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i real izacji swoich praw przez 
formularz kontaktowy na stronie http://siechnice.gmina.pl , e‑mail: iod@umsiechnice.pl , telefon: 71 786 09 01 lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I. 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

- w celu rozpatrzenia tego wniosku oraz w celu realizacji procedury związanej z wydaniem karty parkingowej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO) 

IV. Kategorie danych, które przetwarzamy 

Będziemy przetwarzać następujące kategorie Pani/Pana danych: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rejestracyjny samochodu/ów 

V. Odbiorcy danych Pani/Pana dane osobowe możemy udostępniać następującym kategoriom podmiotów: podwykonawcom, czyli podmiotom, z których korzystamy przy ich przetwarzaniu m.in. 
Siechnickiej Inwestycyjnej Spółce Komunalnej sp. z o.o., która będzie wydawał karty parkingowe. 

VI. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych - Nie przekazujemy Pani/Pana danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

VII. Okres przechowywania danych -  Pani/Pana dane kontaktowe przechowujemy dla potrzeb kontaktu oraz informacyjnym do czasu, aż zgłosi Pani/Pan sprzeciw względem ich przetwarzania  
w tym celu, albo też cofnie zgodę, jeśli przetwarzaliśmy je na podstawie tzw. Zgody marketingowej, lub sami ustalimy, że się zdezaktualizowały. 

VIII. Pani/Pana prawa: a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych c) prawo do usunięcia danych - Jeżeli Pani/Pana 
zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali dane, może Pani/Pan zażądać, abyśmy je usunęli. d) ograniczenia przetwarzania danych - Może Pani/Pan zażądać, abyśmy ograniczyli 
przetwarzanie danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Pani/Pana zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa  temat 
lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chce Pani/Pan, żebyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Państwo 
sprzeciwu względem przetwarzania danych. f) prawo do przenoszenia danych - Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do 
odczytu maszynowego (np. format „.csv” dane osobowe Państwa dotyczące, które nam dostarczono na podstawie umowy lub Państwa zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych 
bezpośrednio innemu podmiotowi g) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie 
skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego h) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych - w każdej chwili ma 
Pani/Pan prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Państwa zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. 

Szczegóły i wskazówki jak wykonywać swoje prawa znaleźć można na naszej stronie pod adresem: http://siechnice.gmina.pl W celu wykonania swoich praw proszę skierować żądanie pod adres 
email: biuro@umsiechnice.pl, zadzwonić pod numer: 71 786 09 01 lub udać się do Sekretariatu. Proszę pamiętać, że przed realizacją Pani/Pana uprawnień będziemy się musieli upewnić, że „Ty to 
Ty”, czyli odpowiednio Pani/Pana zidentyfikować. 

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych 

Podanie przez Pani/Pana danych jest dobrowolne 

Jeżeli nie poda Pani/Pan danych nie będzie możliwe wydanie karty parkingowej. 


