
Otrzymuje: 

1.) NC a/a 

 

Wrocław, dnia: _______________________r. 

Imię i Nazwisko: ___________________________ 

Adres zamieszkania:________________________ 

Numer telefonu:___________________________ 

PESEL:___________________________________ 

NIP: _____________________________________ 

 

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA 

„Nowy Dwór” 

ul. Zemska 35 

54-438 Wrocław 

 

Niniejszym składam wniosek o zawarcie umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego na płatnym 

parkingu niestrzeżonym przy ul. Budziszyńskiej 118.

 

DANE POJAZDU: 

Pojazd osobowy.

Marka i model: _______________________________ 

 

Numer rejestracyjny: ___________________________ 

 

 

______________________________________ 

podpis składającego wniosek 

 

1. Administratorem danych osobowych jest SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DWÓR" z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zemska 35, 54-438 Wrocław, 

wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000094581 (dalej: Administrator lub Spółdzielnia). Z Inspektorem Ochrony Danych Administratora 

można skontaktować się przez adres e-mail: 'biuro@smnowydwor.com.pl.'  

2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywać się w celu zawarcia i wykonania zawartej przez strony umowy (umowy na odpłatne korzystanie z miejsca 
postojowego). Podstawą przetwarzania danych osobowych przekazanych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy jest zawarta przez Strony umowa 

(wyrażenie wniosku o zawarcie takiej umowy), a także fakt, iż przetwarzanie tych danych jest niezbędne do realizacji obowiązków prawnych nałożonych na 

Administratora. W ograniczonym zakresie podstawą przetwarzania danych pozostaje również fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z 

prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.  

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Spółdzielnię przez czas niezbędny do realizacji celów, dla których dane zostały przekazane, tj. przez okres trwania 

umowy oraz okres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa (jak przepisów art. 32 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 

podatkowa). Po tym czasie dane mogą być przetwarzane wyłącznie dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora. Dane nie będą jednak 

przetwarzane przez okres dłuższy niż okres 6 lat liczonych od pierwszego dnia następnego roku, po roku w którym doszło do rozwiązania lub wygaśnięcia 

umowy (ten sposób liczenia służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku). 

4. Dane osobowe przekazane Spółdzielni nie będą udostępniane podmiotom trzecim, chyba że obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Dane mogą być 

przekazywane innym podmiotom, które przetwarzają dane w imieniu Administratora, którym Administrator danych może zlecić wykonywanie pewnych 

technicznych czynności w związku z przetwarzaniem danych osobowych, co każdorazowo odbywać się będzie na podstawie umowy powierzenia 

przetwarzania danych osobowych 

5. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo do dostępu do treści danych i ich sprostowania, usunięcia danych („prawo do bycia 

zapomnianym”), wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych - bez wpływu na zgodność z 

prawem przetwarzania, które miało miejsce do czasu realizacji jednego z tych praw, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli sposób 

przetwarzania danych będzie niezgodny z prawem. 

6. Przekazanie danych osobowych kontaktowych jest dobrowolne. Przekazanie pozostałych danych pozostaje również dobrowolne lecz niezbędne w celu 

zawarcia Umowy ze Spółdzielnią. Odmowa ich przekazania może uniemożliwić zawarcie i wykonanie Umowy. 


