Bielsko-Biała, dnia …………………………
WNIOSEK O WYDANIE „KARTY PARKINGOWEJ” DLA PRZEDSIĘBIORCÓW
(PARKING POZA PASEM DROGI PUBLICZNEJ)

..................................................................
(imię i nazwisko osoby składającej wniosek)

..................................................................
(nazwa firmy)

..................................................................
(adres)

Miejski Zarząd Dróg
w Bielsku-Białej
Dział Parkingów i Strefy Płatnego Parkowania
ul. Mostowa 1
43-300 Bielsko-Biała

..................................................................
(NIP)

..................................................................
(REGON)
Zgodnie z uchwałą nr VIII/102/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 26 maja 2015 r. (z
póżn.zm.), proszę o wydanie „karty parkingowej” dla przedsiębiorców uprawniającej do postoju
samochodu marki ………………….……o nr rej. ……….……...……….………………. na parkingu
zlokalizowanym poza pasem drogi publicznej na………………………………………………………….

Do wniosku dołącza się:
1. ............................................................................................................................................................
2. ............................................................................................................................................................
3. ............................................................................................................................................................
WAŻNE INFORMACJE:
„Karta parkingowa” uprawnia do postoju oznaczonego w niej pojazdu wyłącznie na wskazanej
powyżej lokalizacji - poza nią korzystający z pojazdu jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za
postój zgodnie z ogólnie przyjętymi stawkami. Opłacenie „karty parkingowej” nie gwarantuje
miejsca postojowego. „Kartę parkingową” należy umieścić w widocznym miejscu za przednią
szybą pojazdu w sposób umożliwiający jej sprawdzenie. Zabrania się udostępniania „karty
parkingowej” osobom trzecim celem użycia niezgodnie z przeznaczeniem.

Kwituję wydanie „karty parkingowej” nr ………………………… .
Termin ważności „karty parkingowej” upływa z końcem………………………… .
Numer poprzedniej „karty parkingowej” ………………………… .
Administratorem danych osobowych podanych we wniosku oraz w załączonych do wniosku dokumentach jest Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej
z siedzibą w Bielsku – Białej przy ul. Michała Grażyńskiego 10. Dane przetwarzane będą zgodnie Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 28.06.2016 r. poz. 922 ze zm.) w celu realizacji zadań wynikających z Uchwały NR VIII/101//2015 Rady Miejskiej w
Bielsku – Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania dla pojazdów samochodowych na drogach publicznych na obszarze
miasta Bielska – Białej oraz Uchwały NR VIII/102//2015 Rady Miejskiej w Bielsku – Białej z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie ustalania zasad korzystania
z parkingów miejskich położonych poza drogami publicznymi. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
Zebrane dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ww. ustawy. Podanie danych jest dobrowolne, jednak nie podanie ich
uniemożliwi realizację zadań wynikających z powyższych uchwał.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Zarząd Dróg w Bielsku - Białej z siedzibą w Bielsku – Białej ul. Michała
Grażyńskiego 10, w celu wydania mi karty, której dotyczy wniosek. Wiem, że przysługuje mi prawo dostępu do tych danych i poprawiania ich oraz, że
podanie danych jest dobrowolne.

…………………………………………………………
(czytelny podpis Wnioskodawcy)

