
Zał. nr 3 do „Regulaminu określającego zasady ruchu, parkowania oraz przyznawania identyfikatorów uprawniających 

do parkowania pojazdów na terenie S.M. „WIDOK” w Krakowie” 

……………………………………………………..   Kraków, dn. ………………… 
(Imię i Nazwisko dysponenta lokalu) 

 

………………………………….…………………………. 

(Adres lokalu w Spółdzielni: ulica, nr budynku/mieszkania) 

 

…….……………. ……………….………………………. 

(Adres korespondencyjny) 

 

………………………………………………… 

(nr telefonu kontaktowego) 

 

WNIOSEK O WYDANIE IDENTYFIKATORA / ZEZWOLENIA NA PARKOWANIE 
 

Proszę o wydanie identyfikatora / zezwolenia, uprawniającego do parkowania pojazdu na terenie 

znajdującym się w zasobach S.M. „WIDOK” w Krakowie. 
 

typ identyfika-

tora 

nr kolejny 

identyfi-

katora / 

zezwolenia 

Imię i nazwisko użytkownika lokalu 

będącego Właścicielem/ użytkownikiem 

pojazdu 

numer rejestracyjny i marka 

pojazdu 

 

Stwierdzenie spełnienia 

wymogów (wypełnia 

Administracja) 

„M” 

1   

 

 

 

 

Ilość zgłoszonych osób 

…………… 

 

brak zadłużenia 

większego niż 3-

miesięczny wymiar 

opłat  

2   

 

 

 

3  

(* płatny) 

  

 

 

 

„G” 
(gość) 

  wnioskuję o wydanie 

 

 

 

 

 

 

 

 Oświadczam, że zapoznałem/-am się z „Regulaminem określającym zasady ruchu, parkowania oraz 

przyznawania identyfikatorów uprawniających do parkowania pojazdów na terenie S.M. „WIDOK” w Krakowie” i 

zobowiązuję się do jego przestrzegania. 

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Spółdzielnię Mieszkaniową „WIDOK” zawartych we wniosku danych 

osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. 

nr 101 poz. 926 z późn. zmianami) w celu wydania identyfikatora / zezwolenia i realizacji przepisów w/w Regulaminu. 

 Oświadczam, że pojazd/pojazdy posiada/-ją aktualne ubezpieczenie OC. 
 
 

……………………………………………..  
Data i podpis dysponenta lokalu 

Wypełnia Administracja: 

Okazano następujące dokumenty: 

dowód rejestracyjny pojazdu, 

 

potwierdzenie dokonania opłaty, 

 

UWAGI: 

 

 

 

……………………………………………..    ……………………………… 
Data i czytelny podpis odbierającego identyfikator    Data i podpis pracownika 

 
Zgadzam się na przetwarzanie danych osobowych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „Widok” z siedzibą w Krakowie, ul. 

Na Błonie 7, celem wydania identyfikatora parkingowego.  

Administratorem Danych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Widok” z siedzibą w Krakowie, ul. Na Błonie 7. Dane 

osobowe podane na formularzu są przetwarzane wyłącznie w celu weryfikacji wniosku o wydanie identyfikatora 

parkingowego. Dalsze informacje dotyczące zasad przetwarzania oraz praw osób, których dane dotyczą i sposobu ich 

realizacji dostępne są w Regulaminie Ochrony Danych Osobowych na stronie internetowej Spółdzielni pod adresem: 

www.smwidok.krakow.pl. 


