Załącznik nr 3do „Regulaminu korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren PWSZ
w Tarnowie”
WNIOSEK
O przyznanie karty parkingowej uprawniającej do wjazdu i parkowania na wyznaczonych miejscach
parkingowych na terenie PWSZ w Tarnowie

Nazwisko i imię/nazwa firmy lub organizacji
P*

E*

S*

N*

SP*

KS*

Uprawnienie do nabycia karty wjazdowej

Numer rejestracyjny

Telefon
I*
Potwierdzenie uprawnienia

Marka samochodu

OŚWIADCZENIE
1. Zapoznałem/am się z „Regulaminem korzystania z systemu kontroli wjazdu na teren
Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie” i zobowiązuję się do jego
stosowania.
2. Przyjmuję do wiadomości, że za naruszenie przepisów regulujących zasady wjazdu,
poruszania i parkowania obowiązujących na terenie PWSZ w Tarnowie mogę zostać
pozbawiony/a prawa wjazdu na teren Uczelni bez możliwości zwrotu poniesionych
kosztów związanych z wykupieniem karty wjazdowej.

Tarnów, dn........... 20 ... rok

………………………………….
czytelny podpis

*/ proszę zakreślić właściwy kwadrat
P - Pracownik; E - Emeryt; S - Student Studiów Stacjonarnych; N – Student Studiów
Niestacjonarnych; SP – Słuchacz Studiów Podyplomowych; KS - Klub Sportowy; I - Inny
VERTE

KLAUZULA INFORMACYJNA
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ROZPORZĄDZENIE 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/ informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rektor Państwowej Wyższej
Szkoły Zawodowej w Tarnowie, mająca siedzibę w Tarnowie , ul Mickiewicza 8.
2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: e-mail - inspektor_odo@pwsztar.edu.pl,
tel. 14 6316643.
3. Podane dane osobowe zawarte w formularzu będą przetwarzane w celu prowadzenia
ewidencji osób uprawnionych do wjazdu i parkowania pojazdu na terenie uczelni oraz
utrzymywania z Panią/Panem kontaktu. Podstawa prawna – Regulamin korzystania z
systemu kontroli wjazdu na teren PWSZ w Tarnowie” z dnia 3 grudnia 2013 r.
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom niezwiązanych
z realizacją umowy o świadczeniu usługi wymienionej w punkcie 3, za wyjątkiem
odbiorców nakazanych przepisami prawa.
5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres świadczenia usługi, oraz 1 roku po
jej zakończeniu.
6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych (oraz otrzymania ich kopii),
prawo do sprostowania, zmiany, ograniczenia przetwarzania o dane zbędne dla celu
przetwarzania oraz ich usunięcia.
7. Przysługuje Pani/Panu prawo złożenia skargi do organu nadzorczego - gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. PE i R(UE) .
8. Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna
z brakiem możliwości pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

………………………………………………..
/ czytelny podpis osoby zapoznanej z klauzula informacyjna /

