
WNIOSEK nr .............. O WYDANIE  ABONAMENTU ZWYKŁEGO – PODSTREFA A 

  OKRES OBOWIĄZYWANIA (właściwe zakreślić): 

 miesięczny -  280,00 zł  kwartalny -  700,00 zł 

 półroczny -  1200,00 zł  roczny -  1900,00 zł 

  (wypełnić dużymi drukowanymi literami) 

IMIĘ I NAZWISKO 

LUB NAZWA 

WNIOSKODAWCY: 

 

 

  

ADRES:  

  

  

NIP: 

 
           

MARKA  POJAZDU: 

 
 

NR REJESTRACYJNY: 

 
 

 

   Abonament od dnia: 
      
 

                                                    dzień                      miesiąc                              rok 

 

…………………………………                           ………………………………… 
               Data                             Czytelny podpis wnioskodawcy  

 

Klauzula informacyjna - Obsługa opłat w strefie płatnego parkowania 
 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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. UE L 119, str. 1 z 2016 r., sprost. Dz. Urz. UE. L 127, str. 2 z 2018 r.) 

(w skrócie „RODO”), informujemy, że: 

1. Administratorem danych jest Prezydent Miasta Białegostoku, Urząd Miejski w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok. 

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z inspektorem ochrony danych: Urząd Miejski 

w Białymstoku, ul. Słonimska 1, 15-950  Białystok,  tel. 85  879  79  79, e-mail: bbi@um.bialystok.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu wydania abonamentu zwykłego lub abonamentu mieszkańca w strefie płatnego 

parkowania w Białymstoku, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i c) RODO w związku z Uchwałą Nr XVI/258/19 Rady Miasta Białystok 

z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych Miasta Białystok oraz sposobu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2019 r. poz. 5699). 

4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym, niż uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom, którym 

dane zostały powierzone do przetwarzania. 

5. Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym złożono niniejszy wniosek. 

6. Przysługuje Pani/Panu: 

a) prawo do  dostępu do danych, na zasadach określonych w art. 15 RODO; 

b) prawo do sprostowania danych, na zasadach określonych w art. 16 RODO; 

c) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),  na zasadach określonych w art. 17 RODO; 

d) prawo do ograniczenia przetwarzania, na zasadach określonych w art. 18 RODO; 

e) prawo do przenoszenia danych, na zasadach określonych w art. 20 RODO. 

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Może Pani/Pan w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych osobowych uniemożliwi uzyskanie abonamentu zwykłego 

lub abonamentu mieszkańca. 

10. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

  -   -     

mailto:bbi@um.bialystok.pl

