
Elbląg, dnia …………………… 
 
............................................. 
    /nazwisko i imię wnioskodawcy/ 
 
……………………………….. 
/adres zameldowania wnioskodawcy/ 
 
…………………………….. 

Zarząd Komunikacji Miejskiej 
w Elblągu 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
Biuro Strefy Płatnego Parkowania 

ul. Czerwonego Krzyża 2 
82-300 Elbląg 

Tel. 55 239 35 54 
 

 
WNIOSEK 

 
 

 Wnioskuję o wykupienie abonamentu A z bonifikatą …...........% ważnego w Strefie Płatnego 

Parkowania w Elblągu uprawniającą do postoju samochodu marki ….…………….……….................... 

nr rejestracyjny ….........………………… nr dokumentu uprawniającego do bezpłatnego parkowania 

oraz stopień niepełnosprawności …..................................................... ……………………………………. 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Zarząd Komunikacji       
Miejskiej w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 90 82-300 Elbląg 
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą 
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania   
danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.  
 
 
 

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

                                                                                                                                  /podpis wnioskującego/ 

  Potwierdzenie organu wydającego kartę: 

 

Dane z dowodu rejestracyjnego: ……………………………………………………………………………….. 
                                                                                      /adres/ 
 
Dane z karty parkingowej: ………………………………………………………………………….……………. 
                                                                                   /nazwisko, imię i nr karty, data ważności karty/ 

 

 

 

 

………………………………………………………… 

                                                                          /podpis pracownika przyjmującego wniosek/ 

 

Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Elblągu informuje, że Pana(i) dane osobowe są przetwarzane zgodnie z 
rozporządzeniem PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych (RODO) wyłącznie w celu realizacji zadań wynikających z Uchwały nr VII/180/2011 Rady Miejskiej w 
Elblągu z dnia 30 czerwca 2011r. (t.j.Dz.Urz.Woj.Warm.-Maz. z 2014 poz.3677) w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania 
na drogach publicznych na terenie Miasta Elbląga, ustalenia opłat za parkowanie w tych strefach i opłaty dodatkowej oraz 
sposobu ich pobierania. 



Treść klauzuli 
wniosek o wykupienie abonamentu A, 

 
W związku rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 26 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) oraz w związku  
z wypełnieniem obowiązku informacyjnego wynikającym wprost z przepisów niniejszego rozporządzenia, 
informujemy, iż: 
 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Komunikacji Miejskiej  

w Elblągu spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
2. Spółka Powołała Inspektora Ochrony danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować po 

adresem e-mail: iod@zkm.elblag.com.pl 
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w rozpatrzenia wniosku o wykupienie abonamentu 

A, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 
119) (dalej jako: „RODO”); 

4. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały 
pierwotnie zebrane. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od momentu wystawienia 
abonamentu 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych  
oraz ich sprostowania - gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) 
RODO; 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych - gdy dane nie są już niezbędne  
do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięta została zgoda na przetwarzanie danych; gdy został 
zgłoszony sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; gdy 
dane muszą być usunięte w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa; gdy dane 
zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego w stosunku do dziecka 
lub gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub umowy w sposób 
zautomatyzowany, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO; 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, zgodnie 
z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO; 

9. Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit.b) RODO; 
10. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych – gdy osoba, której dane 

dotyczą kwestionuje ich prawdziwość; gdy dane są przetwarzane niezgodnie  
z prawem, a osoba, której dane dotyczą sprzeciwia się ich usunięciu, żądając w zamian ograniczenia; gdy 
administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą potrzebuje ich 
do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy został wniesiony sprzeciw – do momentu ustalenia, czy 
prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu, 
zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. b) RODO; 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w każdej chwili, zgodnie z 
art. 13 ust. 2 lit. c) RODO, przy czym cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, zgodnie z art. 14 ust. 2 lit. d) RODO; 

12. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego dla spraw 
związanych z ochroną danych osobowych, zgodnie z art. 13 ust. 2 lit. d) RODO; 

13. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku, w tym wizerunku, jest 
dobrowolne, lecz niezbędne do rozpatrzenia wniosku. 

14. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć 
wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub inny sposób wpływać na Pana/Pani prawa i obowiązki. 

 


