ŽÁDOST O VYDÁNÍ ABONENTNÍ PARKOVACÍ KARTY
Údaje o žadateli:
Jméno a příjmení / obchodní název.................................................................................................................................................
Místo podnikání, sídlo, provozovna:.................................................................................................................................................
osoba s místem podnikání ve vymezené oblasti

majitel vozidla

osoba s provozovnou ve vymezené oblasti

provozovatel vozidla

osoba se sídlem ve vymezené oblasti

zaměstnanec

Žádost o vydání typu parkovací karty:
pololetní

čtvrtletní

první karta

druhá karta s platností:

roční

provedení opravy v kartě

duplikát karty při :

ztrátě karty s prokázáním odcizení
ztrátě karty bez prokázáním odcizení

RZ : ..........................................
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v žádosti o vydání abonentní parkovací
karty správcem Město Kopřivnice, se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice, Česká republika, IČ: 00298077 (příp. jeho
zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v žádosti o vydání abonentní
parkovací karty, a to po celou dobu využívání této parkovací karty. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle § 12 a § 21
zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Všechny údaje jsou
přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.
Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona jsou všechny údaje uvedené v žádosti o vydání abonentní parkovací karty shromažďovány a
zpracovávány výhradně pro účely vedení evidence žádostí o vydání abonentních parkovacích karet, vyrozumívání žadatelů
formou SMS zpráv o připravenosti karty k jejímu vyzvednutí, evidence vydání a vrácení těchto karet a to do doby, kdy subjekt
údajů přímo a účinně vrátí správci nepotřebnou jemu vydanou abonentní parkovací kartu nebo kdy subjektu údajů uplyne lhůta
platnosti jemu vydané abonentní parkovací karty.
Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a zpracovávat
je pouze v souladu s účelem k němuž byly shromážděny.
V případě, že chce být žadatel vyrozuměn SMS zprávou o tom, že je jeho karta připravena k převzetí, uvede zde své mobilní
telefonní číslo: ……………………….

V Kopřivnici dne……..…....…….
…………………………………………
…….
podpis
-------------------------------------- --------nevyplňujte - vyplní pracovník přijímající žádost --------------------------------------------------------------Předložené doklady:
živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku, případně vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku
či jiný doklad o existenci sídla, místa podnikání nebo provozovny ve vymezené oblasti města
osvědčení o registraci vozidla část 2 (velký technický průkaz) žadatele
leasingová smlouva

čestné prohlášení zaměstnavatele

čestné prohlášení majitele vozidla

Evidenční číslo karty: ..................................
......................................

Platnost karty do:

Údaje zapracoval:
..............................................

Kartu převzal:
dne, podpis

