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WNIOSEK O WYDANIE ABONAMENTU POSTOJOWEGO TYPU „B”  
TYP ABONAMENTU: MIESZKAŃCA STREFY B/ (M /PR/ R)* 

 
Uwagi: 

1) Abonamenty postojowe oraz abonamenty dla mieszkańców stanowią dowód wniesienia opłaty tylko i wyłącznie przy ulicy 

wskazanej w tym abonamencie. Wykupienie abonamentu nie gwarantuje wolnego miejsca 

postojowego. 
2) Abonamenty dla mieszkańców przysługują tylko i wyłącznie osobom będącym właścicielami lub 

współwłaścicielami pojazdów samochodowych, zameldowanych na pobyt stały lub tymczasowy w SPP i upoważniają do 

parkowania przy ulicy położonej najbliżej miejsca zamieszkania. Warunkiem uzyskania abonamentu jest przedstawienie 

dokumentów potwierdzających zameldowanie i formę władania pojazdem samochodowym.  
3) Obowiązuje zasada, że jedna osoba może uzyskać abonament tylko przy jednej ulicy i na jeden pojazd, bez względu na to 

ile pojazdów posiada. 

 

Podstawa prawna: UCHWAŁA NR XXXII/263/17 RADY MIASTA BOCHNIA z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie 
wprowadzenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty 

abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat 

 
W przypadku ustania podstawy do nabycia abonamentu postojowego np. wymeldowania z adresu, jaki został podany przy wniesieniu opłaty abonamentowej 

lub utraty tytułu prawnego do pojazdu, zobowiązuję się do niezwłocznego zwrotu abonamentu pod rygorem utraty jego ważności.  

Świadomy/a odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań wynikających z art. 233 § 1 Kodeksu karnego (Dz. U. z 1997r. Nr 88, poz. 553 z późn. 

zm.) oświadczam, iż podane we wniosku dane są prawdziwe.  
 

Zapoznałem/Zapoznałam się z klauzulą RODO na stronie nr 2 wniosku 

 

 Czytelny podpis wnioskodawcy/upoważnionego:  

 

………………………………………………………………………………………… 
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KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH  
W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia 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/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie 
danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących 
Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 1. 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Bochnia jest: Burmistrz Miasta 
Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia. 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu 
przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Miasta Bochnia, a także przysługujących 
Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Miasta 
Bochnia za pomocą adresu: iod@um.bochnia.pl 3. Administrator danych osobowych – Burmistrz Miasta Bochnia - 
przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na 
podstawie udzielonej zgody. 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: a) wypełnienia 
obowiązków prawnych ciążących na Gminie Miasta Bochnia; b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Gminy 
Miasta Bochnia; c) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie 
wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody. 5. W związku z przetwarzaniem danych w 
celach, o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) organy władzy publicznej 
oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w 
celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; b) inne podmioty, które na podstawie 
stosownych umów podpisanych z Gminą Miasta Bochnia przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem 
jest Burmistrz Miasta Bochnia. 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do 
realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy 
powszechnie obowiązującego prawa. 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują 
Pani/Panu następujące uprawnienia: a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych 
danych; b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 
nieprawidłowe lub niekompletne; c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia 
zapomnianym), w przypadku gdy: - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób 
przetwarzane, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, - osoba, 
której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania 
danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z 
prawem, - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów 
prawa; d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: - osoba, której 
dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a 
osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia, - Administrator 
nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub 
dochodzenia roszczeń, - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu 
ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 
e) prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - przetwarzanie 
danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej 
przez tą osobę, - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; f) prawo sprzeciwu wobec przetwarzania 
danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: - zaistnieją przyczyny związane z 
Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w 
interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, - przetwarzanie jest 
niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub 
przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w 
szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 8. W przypadku gdy przetwarzanie danych 
osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), 
przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na 
zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 9. 
W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miasta Bochnia Pani/Pana 
danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w 
sprawach ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. 
Stawki 2, 00-193 Warszawa. 10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody 
osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter 
dobrowolny. 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę 
przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa. 12. Pani/Pana dane 
mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.  

Burmistrz Miasta Bochnia  
Bochnia, 24.05.2018 r. (-) Stefan Kolawiński 

Za BIP: https://bip.malopolska.pl/umbochnia,m,305591,obowiazek-informacyjny-rodo.html  
 
Adnotacje Operatora:…………………………………………………… 
 
Potwierdzenie przyjęcia wniosku:………………………………… 
 
Potwierdzone załączniki do wniosku: 
1. …………………………………………………… 

2. …………………………………………………… 
3. …………………………………………………… 
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