
Załącznik nr 5 do Regulaminu systemu identyfikatorów parkowania  

 

_________________________________    Kraków dnia: ________________Imię i 
Nazwisko osoby uprawnionej do lokalu  

 
_________________________________  

 Adres lokalu w Spółdzielni  
 
 _________________________________ 

Nr telefonu / adres e-mail 
 

WNIOSEK o wydanie IDENTYFIKATORA i DOSTĘPU DO SZLABANU 
Proszę o wydanie identyfikatora i dostępu do otwierania szlabanu uprawniającego  
do wjazdu i parkowania samochodu osobowego na terenie nieruchomości, w której 
posiadam lokal mieszkalny będącej w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”. 
 
Do otwierania szlabanu wybieram metodę:   
wybrany dostęp należy zakreślić okręgiem:   liczba dostępów: (maksymalnie dwa): 

· telefonem (nieodpłatnie)     1 2 

· pilotem (dostępnym odpłatnie 70 zł)   1 2 

 
Podaję numer telefonu/-ów do sterowania szlabanem ______________________ 
 
         ______________________ 
               (podpis osoby uprawnionej do lokalu) 

 
Oświadczenie osoby uprawnionej do lokalu 

1. Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z treścią Regulaminu określającego zasady wjazdu i 
parkowania oraz zasady stosowania identyfikatorów uprawniających do parkowania pojazdów na 
terenach będących w zarządzie Spółdzielni Mieszkaniowej „Bieńczyce”,  
akceptuję treść tego Regulaminu wraz z załącznikami i przyjmuję ją do stosowania. 

2. Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z terenem nieruchomości objętych identyfikatorem 
wjazdu i parkowania oraz oświadczam, że znam organizację i topografię wjazdu i parkowania pojazdów 
na terenie tych nieruchomości zgodnie z przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym. 

3. Oświadczam, że odebrałem identyfikator/-y, o numerze/-ach: ___________________________. 
4. Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym 

wniosku przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Bieńczyce” celem weryfikacji moich uprawnień do 
otrzymania identyfikatora i dostępu do szlabanu. 

 
 

_____________________________________________ 
      (podpis składającego oświadczenie uprawnionego do lokalu)  
 
 

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 w 
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Bieńczyce” z siedzibą w Krakowie, ul. Kombatantów 1,  30-001 
Kraków, nr tel. 12 648 48 36, mail: bienczyce@bienczyce.pl,  

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych jest możliwy mailowo pod adresem: bienczyce@bienczyce.pl z dopiskiem IOD.  
3. Państwa dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji wniosku o wydanie identyfikatora i dostępu do szlabanu..  
4. Dalsze informacje odnośnie przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie internetowej Spółdzielni www.bienczyce.pl     
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