Szczecin, dnia ....................................................
..........................................................................
Imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej

..........................................................................
Adres zameldowania na pobyt stały (Ulica, nr domu, mieszkania)

..........................................................................
Kod pocztowy, miasto

..........................................................................
Nr dowodu osobistego osoby niepełnosprawnej

…..........................................................................
Pesel

Ja niżej podpisana/y ….............................................................................................,
( imię i nazwisko )

oświadczam niniejszym, iż jako osoba niepełnosprawna pozostaję pod stałą opieką
…........................................................................., legitymującego się dowodem osobistym
(mię i nazwisko)

nr .. ............................................................., nr PESEL …...................................................
zameldowanej(go) na pobyt stały pod adresem mojego zamieszkania.
Powyższe informacje składam pod rygorem odpowiedzialności wynikającej z art.233§1 kodeksu
karnego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art.9 ust.2 lit. a (RODO ), wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych o stanie zdrowia przez
administrator danych osobowych: Nieruchomości i Opłaty Lokalne Sp. z o.o., ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin, dla celów związanych
z wydaniem abonamentu strefy płatnego parkowania ze zryczałtowaną stawką opłaty i jego rozliczeniem, wydawanego zgodnie z
uchwała nr XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012r.
Oświadczam, iż zrozumiałem że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawienia,
uzupełnienia lub żądania ich usunięcia. Dane osobowe przetwarzane będą jedynie do czasu wygaśnięcia ważności abonamentu oraz
przez okres rozliczalności tego abonamentu tj. do dnia 31 grudnia 2023r.
Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
W przypadku pytań w zakresie przetwarzania danych wiem, że należy skontaktować się z inspektorem ochrony danych pod adresem:
iod@niol.szczecin.pl
Zostałem poinformowany, że dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom współpracującym z administratorem przy
realizacji sprzedaży abonamentów i w celu jej realizacji, wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

…...................................................
Podpis osoby niepełnosprawnej

Szczecin, dnia ...............................

(imię i nazwisko)

nr rei, pojazdu

Na podstawie art. 9 ust. 2 lit a) RODO, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych
osobowych o stanie zdrowia przez administrator danych osobowych: Nieruchomości i Opłaty
Lokalne Sp. z o.o., ul. Czesława 9, 71-504 Szczecin) dla celów związanych z wydaniem
abonamentu strefy płatnego parkowania z zerową stawką opłaty i jego rozliczeniem,
wydawanego zgodnie z uchwałą nr XX/564/12 Rady Miasta Szczecin z dnia 25 czerwca 2012
r.
Oświadczam, iż zrozumiałem że mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
oraz możliwość ich poprawienia, uzupełnienia lub żądania ich usunięcia. Dane osobowe
przetwarzane będą jedynie do czasu wygaśnięcia ważności abonamentu oraz przez okres
rozliczalności abonamentu tj. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzoru.
W przypadku pytań w zakresie przetwarzania danych wiem, że należy skontaktować
się z inspektorem ochrony danych pod adresem: iod@niol.szczecin.pl
Zostałem poinformowany, że dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom
współpracującym z administratorem przy realizacji sprzedaży abonamentów i w celu
jej realizacji, wyłącznie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

(podpis)

