Nr wniosku ………………………/ data i godz. wpływu

……….……….……….……….……….

Data odbioru Karty Abonamentowej ………………………

WNIOSEK O WYDANIE KARTY ABONAMENTOWEJ DLA MIESZKAŃCA
STREFY PŁATNEGO PARKOWANIA W PŁOCKU
Rodzaj opłaty =

M1,

M2
Sektor = SC,

S2,S3, S4

Imię/imiona

Nazwisko

PESEL
ADRES ZAMELDOWANIA: stały lub czasowy ( powyżej 3 miesięcy)
( w przypadku pobytu czasowego podać okres pobytu czasowego)
Ulica :

Numer domu

Numer mieszkania

Kod pocztowy

miejscowość

Numer rejestracyjny pojazdu

Numer telefonu

e-mail

Źródła własności pojazdu ( własność prywatna, leasing,
zakup na raty)

Podpis

Załączniki do wniosku
…………………………………………………………….
…………………………………………………………….

1.
2.

3.
4.

1.

2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Posiadacz ważnej Karty Abonamentowej, który przestał być właścicielem pojazdu samochodowego, lub zmienił
adres zameldowania poza granice SPP, zobowiązany jest do zwrotu karty w Biurze SPP.
W razie utraty, kradzieży lub zniszczenia Karty Abonamentowej, opłata abonamentowa za niewykorzystany okres
ważności nie jest zwracana , przy czym w takim wypadku może być wydany na ten okres ważności duplikat karty
abonamentowej. Koszt administracyjny duplikatu wynosi 10,00 zł.
Koszt abonamentu za niewykorzystany jego okres ważności w przypadku utraty pojazdu samochodowego, nie
podlega zwrotowi.
Parkowanie przy użyciu nieważnego abonamentu lub biletu jest równoznaczne z nie wniesieniem wymaganej
opłaty za parkowanie.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul.
Przemysłowa 17, który wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z
przetwarzaniem danych: kierując korespondencję na adres: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17 lub poprzez kontakt
elektroniczny na adres e-mail: dane.osobowe@kmplock.eu
Dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia Karty Abonamentowej dla mieszkańca SPP w Płocku
prowadzenia jej ewidencji i kontroli.
Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, Miejski Zarząd Dróg w Płocku, operatorzy
pocztowi i kurierzy, operatorzy bankowi, operatorzy realizujący płatności mobilne,
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych danych,
wymagany przez przepisy prawa lub dla dochodzenia ewentualnych roszczeń,
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania Karty Abonamentowej dla mieszkańca SPP
w Płocku.
Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia
przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia,
Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Kartę należy umieścić w widocznym miejscu, bezpośrednio za szybą pojazdu w sposób umożliwiający odczytanie
danych przez służby kontrolerskie.

Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z zasadami dotyczącymi wydania Karty Abonamentowej dla mieszkańca Strefy
Płatnego Parkowania wynikającymi z Uchwały nr 280 /XV/2016 Rady Miasta Płocka z dnia 26 stycznia 2016r. sprawie
ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Płocka oraz wysokości stawek opłat za parkowanie pojazdów
samochodowych i opłaty dodatkowej, sposobu ich pobierania oraz wprowadzenia opłaty abonamentowej z późniejszymi
zmianami.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są pełne i prawdziwe.
Data i czytelny podpis wnioskodawcy

………...….........................................

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku w celu wystawienia Karty
Abonamentowej dla mieszkańca SPP, prowadzenia jej ewidencji i kontroli zgodnie z art. 6 ust. 1a 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 95/56/WE i
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Data i czytelny podpis wnioskodawcy………...…...................................................
Data i czytelny podpis sprzedawcy............................................................

Potwierdzam odbiór Karty Abonamentowej dla mieszkańca SPP o numerze ............................, na której dane są identyczne
jak we wniosku.
Potwierdzam odbiór wykazu zawierającego granice Sektorów.
Data ................................

Czytelny podpis użytkownika Karty ..................................................

