Kołobrzeg, dnia ………………… 201… r.
Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o.
ul. Solna 2; 78-100 Kołobrzeg
tel. 94 351 75 48; email: km.kolobrzeg.pl

WNIOSEK O WYDANIE ABONAMENTU
001 – MIESIĘCZNEGO (200zł)

005 – 2 TYGODNIOWEGO (100zł)

002 – MIESIĘCZNEGO MIESZKAŃCA (50zł)

006 – 12 MIESIĘCZNEGO typu „N” (20zł)

003 – MIESIĘCZNEGO MIESZKAŃCA – posiadacza KKM (60zł)

007 – 12 MIESIĘCZNEGO typu „N+” (20zł)

004 – MIESIĘCZNEGO „ECO” (20zł)
KOD ABONAMENTU;

A. WNIOSEK O WYDANIE ABONAMENTU
(WYPEŁNIA PRACOWNIK KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W KOŁOBRZEGU SP. Z O.O.)

Data wpłynięcia wniosku

Podpis przyjmującego

Data wydania KKM

Podpis wydającego

Podpis wnioskodawcy odbierającego
abonament

B. DANE OSOBOWE WNIOSKODAWCY (WŁAŚCICIELA POJAZDU) – DANE OBOWIĄZKOWE
(WYPEŁNIA OSOBA UBIEGAJĄCA SIĘ O WYDANIE KKM)

Imię (imiona)

Nazwisko

Adres (ulica nr domu i lokalu)

Miejscowość

Kod pocztowy

Poczta

Marka pojazdu:

Nr rej. pojazdu:

Nr dowodu rejestracyjnego

Numer karty parkingowej2)

Numer Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca3)

Nr lub sygnatura dokumentu potwierdzającego sprawowanie opieki prawnej4)

Nr świadectwa homologacji lub świadectwa zgodności z WE5)

Numer umowy leasingowej (opcjonalnie)1)

Nr dokumentu tożsamości albo dokumentu potwierdzającego zameldowanie6)

Oświadczam, iż wszelkie podane we wniosku dane osobowe są pełne i prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się z informacją na temat ochrony danych osobowych oraz przysługujących mi praw
w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych przez Komunikację Miejską w Kołobrzegu Sp. z o.o.:

TAK

NIE

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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. Eu L 119, s.1) – dalej RODO –
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Prezydent Miasta Kołobrzeg, ul. Ratuszowa 13, 78-100 Kołobrzeg, tel. 94 355 15 00, email: urząd@um.kolobrzeg.pl.
Natomiast podmiotem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe na podstawie umowy użyczenia jest Komunikacja Miejska w Kołobrzegu Sp. z o.o., ul. Solna 2, 78-100
Kołobrzeg, tel. 94 351 75 48, e-mail: komunikacja@km.kolobrzeg.pl, realizująca umowę administrowania strefami płatnego parkowania na terenie Gminy Miasto
Kołobrzeg.
2. W sprawach ochrony swoich danych osobowych może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Kołobrzeg pod adresem e-mail
iod@um.kolobrzeg.pl; lub pod numerem telefonu 94 355 15 84; albo Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Komunikacji Miejskiej w Kołobrzegu Sp. z o.o. pod
adresem e-mail iod@km.kolobrzeg.pl; lub pod numerem telefonu 94 355 52 66.
3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wydania abonamentu uprawniającego do nieograniczonego w czasie, zgodnego z przepisami ustawy Prawo o ruchu
drogowym niestrzeżonego postoju na ogólnodostępnym, wyznaczonym znakami pionowymi miejscu postojowym w strefie płatnego parkowania. Podstawą prawną
przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4. Pani/Pana dane wynikające z wydania abonamentu będą przetwarzane przez 5 lat licząc od końca roku, w którym upłynął ostatni dzień ważności abonamentu.
5. Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione naszym odbiorcom w szczególności podmiotom świadczącym usługi informatyczne.
6. Zgodnie z RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, dostępu do swoich danych i
otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych a także usunięcia swoich danych – jeśli takie prawo okaże się zasadne i możliwe.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych - narusza przepisy
unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie danych osobowych jest wymogiem wynikającym z Uchwały Rady Miasta Kołobrzeg regulującej funkcjonowanie stref płatnego parkowania na terenie Gminy
Miasto Kołobrzeg, a ich niepodanie skutkować będzie odmową wydania abonamentu.
POUCZENIE:
1) Wypełnia osoba, która jest uznawana za właściciela pojazdu na podstawie umowy leasingu lub sprzedaży ratalnej.
2) Wypełnia osoba ubiegająca się o abonament typu „N” lub „N+”.
3) Wypełnia osoba ubiegająca się o abonament mieszkańca – posiadacza Kołobrzeskiej Karty Mieszkańca.
4) Wypełnia osoba ubiegająca się o abonament typu „N+”.
5) Wypełnia osoba ubiegająca się o abonament typu „ECO”.
6) Wypełnia osoba ubiegająca się o abonament mieszkańca.
Podpis wnioskodawcy

