
SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWO-BUDOWLANA „JARY” 
ul. Surowieckiego 12, 02-785 Warszawa, tel. 22 641 66 04,   fax  22 641 69 51 
NIP 525-001-17-05  KRS 0000079817  
Nr rach. 92 1020 1169 0000 8602 0011 1427  PKO BP S.A. O/Warszawa 
 

 

Wniosek o wydanie identyfikatora postojowego 

 

Adres Lokalu:  ___________________________________________________________________  

 

Liczba identyfikatorów   1     2      3    (proszę zakreślić) 

 

Numery Rejestracyjne (jeden identyfikator może być wydany dla dwu pojazdów): 

 

 Numer rejestracyjny Własny/ 

Firma 

Inne Numer rejestracyjny Własny 

Firma 

Inne 

1       

2       

3       

Proszę zaznaczyć formę własności pojazdu - jedynie i wyłącznie na potrzeby informacyjne o przetwarzaniu danych 

osobowych 

W przypadku samochodu własnego (lub innego mieszkańca w tym samym lokalu) jak również należącego do 

przedsiębiorstwa (służbowy, leasingowany, inny) – dane osobowe tj. adres lokalu i numer rejestracyjny są 

przetwarzane na podstawie wniosku. 

W przypadku samochodu będącego własnością innej osoby fizycznej (np. samochód kuzyna który użyczył go 

mieszkańcowi, syna przyjeżdżającego w odwiedziny z wnukami) konieczna jest zgoda właściciela pojazdu na 

przetwarzanie jego danych. 

 

 

 

Podpis wnioskodawcy  ___________________________________  

 

 

 

Podpis właściciela lokalu,   ___________________________________  
gdy nie jest wnioskodawcą i nie złożył innego upoważnienia 

 

 

 

Podpis właściciela pojazdu,   ___________________________________  
Osoby fizycznej która nie jest wnioskodawcą i nie złożyła innego upoważnienia 

 

 

 

Dane kontaktowe właściciela pojazdu  ___________________________________  
Osoby fizycznej która nie jest wnioskodawcą i nie podpisała wniosku 

 

  



Przetwarzanie danych osobowych 

 

Zgoda właściciela lokalu, Mieszkańca, właściciela pojazdu  

 

Niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: 

 imię, nazwisko,  

 dane adresowe,  

 adres e-mail (jeśli został podany w trakcie składania wniosku) 

 numer rejestracyjny pojazdu  

przez Spółdzielnię Mieszkaniowo-Budowlaną „Jary” z siedzibą w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12 (02-

785) Warszawa, NIP: 525-001-17-05, KRS: 0000079817, Tel. 22 641 66 04, Fax. 22 641 69 51, e-mail: 

info@smbjary.waw.pl., dalej: Administrator 

w celu wydania identyfikatora wskazanego w § 4 i nast. Regulaminu postoju na wyznaczonych miejscach 

postojowych na drogach wewnętrznych SMB „JARY” przyjętego Uchwałą Nr 34/2018 Zarządu SMB „Jary” 

z dnia 25 lipca 2018 r.  

Oświadczam, iż zostałam/em poinformowana/y przez Administratora o: 

 prawie do wycofania niniejszej zgody w dowolnym czasie oraz, iż wycofanie zgody nie wpływa 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

wycofaniem; 

 przetwarzaniu moich danych osobowych zgodnie z treścią art. 13 RODO; 

 prawie do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, 

usunięcia „prawo do bycia zapomnianym” lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych 

(art. 15, 16, 17 18 RODO);  

 prawie do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 21 RODO),  

 prawie do przenoszenia danych (art. 20 RODO); 

 prawie do  wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO).  

Oświadczam, iż niniejszej zgody udzielam w sposób świadomy i dobrowolny.  

 

 

Data  ___________________________________  

 

 

 

Imię nazwisko wnioskodawcy  ___________________________________  

 

 

 

 

Podpis wnioskodawcy  ___________________________________  

 


