Załącznik Nr 1 do Regulaminu wydawania
pilotów i identyfikatorów w GSM

Gdańsk, dnia _________________

_________________________
imię i nazwisko uprawnionego

_________________________
adres lokalu

Wniosek o wydanie identyfikatora / pilota
Proszę o wydanie bezpłatnego pilota do wjazdu na teren nieruchomości przy ul. __________________
Proszę o wydanie płatnego pilota do wjazdu na teren nieruchomości przy ul. __________________
Proszę o wydanie identyfikatora uprawniającego do parkowania samochodu osobowego na terenie
nieruchomości przy ul. ________________________ .
Oświadczam, że użytkownikiem pojazdu dla którego ma być wydany identyfikator jest*:
1. członek spółdzielni lub jego współmałżonek,
2. osoba posiadająca tytuł prawny do lokalu w nieruchomości,
3. współmieszkaniec osoby posiadającej tytuł prawny do lokalu i zgłoszony do wspólnego
zamieszkiwania w nieruchomości,
4. najemca lokalu użytkowego,
5. właściciel garażu
*(odpowiednie zaznaczyć)
Numer rejestracyjny pojazdu__________________________
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gdańską Spółdzielnię Mieszkaniową moich danych osobowych takich jak:
imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer rejestracyjny pojazdu, które niezbędne są do uzyskania
identyfikatora i pilota do wjazdu na ograniczony szlabanami teren nieruchomości Gdańskiej Spółdzielni
Mieszkaniowej przy ul. ___________________.
Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Gdańska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Gdańsku (80-152)
przy ul. Powstańców Warszawskich 3 : tel. 58 302-30-25, e-mail sekretariat@gdanskasm.pl
Inspektor ochrony danych osobowych : tel. 58 302-30-25 wew.17, e-mail administracyjny@gdanskasm.pl
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzenia przez Spółdzielnię rejestrów wydawanych identyfikatorów i
pilotów upoważniających do wjazdu i parkowania samochodów na terenie nieruchomości Spółdzielni przy
ul. _________________, ograniczonym szlabanami.
3. Dane osobowe mogą zostać ujawnione podmiotom, które wykażą uzasadniony interes prawny takim jak np.
Policja, Straż Miejska.
4. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, nie dłużej jednak, niż do czasu
wygaśnięcia ewentualnych roszczeń.
5. Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych, a
także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Przysługuje Pani/Panu również prawo do wycofania zgody, ale będzie wiązało się to z utratą uprawnień do
wjazdu i parkowania na terenie ograniczonym szlabanami przy ul. ____________________.
……………………………..
podpis

