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Regulamin Postoju -  pytania i odpowiedzi. 

1. Kto może otrzymać identyfikator  

 każdy mieszkaniec enklawy, na podstawie oświadczenia właściciela lokalu 

2. Ile identyfikatorów zostanie wydanych 

  według liczby osób zgłoszonych do opłat, nie więcej niż 3 na lokal. 

3. Czy mogę otrzymać identyfikator np. dla syna/ wnuczki którzy mnie odwiedzają. 

  TAK Spółdzielnia nie ingeruje dla kogo jest wydawany identyfikator,  

   ograniczeniem jest  ich liczba. 

4. Dlaczego na identyfikatorze mogą być dwa numery 

   Np. dla syna/córki – odwiedzających rodzica, aby każdy z nich mógł skorzystać, ale tylko 

jeden z samochodów za każdym razem 

5. Dlaczego mam podać kto jest właścicielem pojazdu.  

  Jedynie dla potrzeb informacyjnych wynikających z przepisów ochrony danych osobowych 

– jeżeli właścicielem jest inna osoba niż mieszkaniec,  spółdzielnia ma wobec niego obowiązki 

informacyjne. Samochód służbowy (firmy) jest traktowany jak samochód własny mieszkańca, 

gdyż dane firmowe nie są danymi osobowymi. 

6. Dlaczego wydajemy identyfikatory dla samochodów służbowych.   

  Jest to samochód z którego mieszkaniec korzysta jak z własnego.  

  Poza tym może to być samochód firmowy własnej firmy mieszkańca, a spółdzielnia nie 

  może w takie szczegóły ingerować. 

7. Skąd wziąć wniosek 

  ze strony www lub ze stojaka w spółdzielni w korytarzu na prawo od wejścia. 

8. Gdzie składam wniosek  

   W skrzynce pocztowej w recepcji (również poza godzinami pracy spółdzielni).  

  Wniosek należy podpisać na dwu stronach. Recepcja nie potwierdza złożenia wniosku. 

9. Kiedy i gdzie otrzymam identyfikator 

  W ciągu 3 dni roboczych jednak w sierpniu może to trwać dłużej. 

  Odbiór w spółdzielni od 7.00 do 21.00 

10. Co z samochodami bez identyfikatorów 

  Są dla nich ogólnodostępne miejsca postojowe na zewnątrz enklaw. 

  Samochody bez identyfikatorów parkujące na miejscach dla mieszkańców będą zgłaszane 

  do Straży Miejskiej i Policji do interwencji 

 


