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Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 114/2021 

Burmistrza Biskupca 

z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

6. Wzór wniosku o abonament parkingowy 

 
Numer wniosku  
Data wpływu  
Data odbioru Abonamentu parkingowego  

WNIOSEK O ABONAMENT PARKINGOWY 

Rodzaj abonamentu*: 

 Miesięczny  Roczny 

 

Data początkowa obowiązywania 

abonamentu: 
 Data końcowa obowiązywania 

abonamentu: 
 

Wypełnia Urzędnik 

Dane wnioskodawcy: 

Imię:………………………………………………………………………………………………………………… 

Nazwisko:…………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon kontaktowy:………………………………………………………………………………............................ 

Adres zamieszkania: 

Ulica: 

 

Numer domu: 

 

Numer mieszkania: 

 

Kod pocztowy: 

 

Miejscowość: 

 

Dane pojazdu: 

Numer rejestracyjny:………………………………………………………………………………………………... 

Marka:…………………………………………………Model:…………………………………………………….. 

Źródła własności pojazdu*: 

 Właściciel  Współwłaściciel  Inne (np. leasing, własność prywatna) 

*zaznacz właściwe 

……………………………………………. 

(data i czytelny podpis wnioskodawcy) 

Dokumenty okazane przy składaniu wniosku: 

1. Dowód rejestracyjny pojazdu 

2. Dokument tożsamości wnioskodawcy         
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OBOWIĄZEK INFORMACYJNY 

(do wniosku o abonament parkingowy) 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. 

z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że: 

1) Administratorem Państwa danych jest Gmina Biskupiec reprezentowana przez Burmistrza 

Biskupca (11-300 Biskupiec ul. Al. Niepodległości 2, tel. 0-89 715-01-10, 

email: ratusz@biskupiec.pl). 

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować 

we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu 

email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.  

3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z rozpatrzeniem i realizacją wniosku 

o abonament parkingowy, dotyczący postoju pojazdu samochodowego w strefie płatnego 

parkowania tj. w związku z realizacją praw oraz obowiązków prawnych ciążących na 

Administratorze, wynikających z przepisów prawa. 

4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z 

ustawą z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470 ze zm.) oraz 

uchwałą Nr XXXI/184/2021 Rady Miejskiej w Biskupcu z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie 

ustalenia w Biskupcu na ulicy Plac Wolności, strefy płatnego parkowania, zasad jej 

funkcjonowania, wysokości stawek opłat oraz sposobu ich pobierania.  

5) Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów prawa, przez 

okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3 tj. 12 miesięcy, a następnie w celach 

archiwalnych przez okresy wynikające z jednolitego rzeczowego wykazu akt bądź przepisów 

archiwalnych.  

6) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały 

zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu. 

7) Państwa osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię 

Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

8) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące 

prawa: 

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii  

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – z tym, że w przypadku wystąpienia 

z w/w żądaniem - nie wpływa ono na obowiązek wniesienia opłaty za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania / w śródmiejskiej 

strefie płatnego parkowania; 

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO); 

9) Państwa dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia administratora, 

mającym dostęp do danych osobowych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie 

Administratora, chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Państwa 

dane osobowe będą również udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie 

przepisów prawa. 

10) Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować 

będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. 

 

 

 
2/2 

 

mailto:ratusz@biskupiec.pl
mailto:inspektor@cbi24.pl

