
         Załącznik nr 1 
            do Regulaminu ruchu i parkowania samochodów 

           oraz korzystania z systemu płatnego parkowania 

           na terenie Kolonii Kamińskiego - Ćmielowska 

*) - niepotrzebne skreślić, w przypadku najmu należy dołączyć kserokopię urzędowego poświadczonego dokumentu potwierdzającego 
najem 
**) – niepotrzebne skreślić 

 

WNIOSEK 
o wydanie zbliżeniowej karty abonamentowej  

dla mieszkańca  
Kolonii Kamińskiego – Ćmielowska 

 

Wypełnia wnioskodawca 

1. Imię i Nazwisko:          
   ………………………………………………………………………………………………………………… 
2. Adres lokalu: 
   ……………………………………………………………………………………………….……………….. 
3. Tytuł prawny do lokalu:  

 spółdzielcze własnościowe / odrębna własność / najem  *)  
4. Dane kontaktowe: 

 nr telefonu  ………………………………………………………….  

 adres e – mail  …………………………………………………………… 
 

Niniejszym zgłaszam następujące pojazd/y, jako uprawnione do wjazdu/wyjazdu oraz parkowania na podstawie karty 
abonamentowej na teren Kolonii Kamińskiego – Ćmielowska: 

 

1.           Marka          /    model pojazdu     /    ciężar całkowity        nr rejestracyjny 

……………………..…. /…….………….…….....… /……………….…………….                 pojazdu 

Status pojazdu:   własność / umowa cywilnoprawna /służbowy**) 

2.              Marka         /        model pojazdu   /   ciężar całkowity        nr rejestracyjny 

……………………..…. /…….………….…….....… /……………….…………….                  pojazdu 

Status pojazdu:   własność / umowa cywilnoprawna /służbowy**) 

 3.              Marka         /        model pojazdu   /   ciężar całkowity        nr rejestracyjny 

……………………..…. /…….………….…….....… /……………….…………….                  pojazdu 

Status pojazdu:  własność  / umowa cywilnoprawna /służbowy**) 
 

           

          ……....………………………………………………….…………………….…  

             data i podpis Wnioskodawcy 

Wypełnia Administracja 

Wydano kartę:  nr ………………….…………… 

Nr w rejestrze:  ……………………………………        ……....……………………………………………………………….………..…  

           data i podpis Pracownika Administracji 

Potwierdzenie odbioru: 
 
 Potwierdzam odbiór karty abonamentowej o nr …………………………..……………..…   
 Zapoznałem/am się i akceptuję „Regulamin ruchu i parkowania samochodów oraz korzystania z systemu płatnego parkowania na terenie Kolonii 
„Kamińskiego – Ćmielowska”.  
 Poinformowano mnie, że: administratorem podanych danych osobowych jest Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Praga” w Warszawie (03-748) przy 
ul. Białostockiej 11; dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów upoważnionych przepisami prawa, a także pracownikom 
firmy odpowiedzialnej za obsługę systemu oraz firmy ochroniarskiej (dane firm do wglądu w siedzibie Spółdzielni); przysługuje mi prawo dostępu do treści moich 
danych oraz ich poprawiania; podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji w/w celu. 

Wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich danych osobowych przez RSM „PRAGA”, w niezbędnym zakresie w związku z prowadzoną 
przez nią działalnością, w szczególności do celów wdrożenia i funkcjonowania Płatnego Systemu Parkowania zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t.). 

 
 

         ………........................................................................... 

              Data i podpis Wnioskodawcy 

        

        

        


