
Załącznik nr 3 do Zapytania cenowego 

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

        miejscowość, data 

………………………………………………….. 

Przedsiębiorstwo prowadzące  

          parking strzeżony 

 

 

Protokół wydania pojazdu z parkingu strzeżonego 

 

1. Pojazd marki …………………………………………………………………………………………….., nr rej. ……………….……..…………………… 

2. Nr i data dyspozycji usunięcia pojazdu            …………………………………………………………………………..……………...… 

3. Data i godzina przyjęcia pojazdu na parking   …………………………………………………………………………………………..… 

4. Data i godzina wydania pojazdu                        ..…………………………………………………………………………………………… 

5. Dane osoby uprawnionej do odbioru pojazdu (imię i nazwisko, PESEL, adres oraz seria i nr 

dokumentu tożsamości ………………………………………………………………………………………………………………………………....... 

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

......................................................................................................................................................................................... 

6. Wysokość naliczonych opłat w oparciu o stawki zawarte w Uchwale Rady Powiatu w Staszowie 

w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na 

parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od 

usunięcia pojazdu z tytułu: 

a) usunięcia pojazdu z drogi                                    …………………………………...……………………………………….....………… 

b) przechowywania pojazdu na parkingu   ………………………………………......……………………………………………..              
………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………... 

7. Osoba odbierająca pojazd przedstawiła / nie przedstawiła dowodu uiszczenia wymienionych  

w pkt 6. opłat. 

 

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

                                                                                                      czytelny podpis wydającego pojazd                                  

 

 

Oświadczenie osoby uprawnionej do odbioru pojazdu 

Oświadczam, że pojazd odbieram w stanie i wyposażeniem opisanym w dyspozycji 

usunięcia pojazdu. 

Zostałem poinformowany, że nie wniesienie opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu 

w terminie 7 dni, będzie skutkowało wydaniem decyzji administracyjnej na właściciela pojazdu lub 

władającego pojazdem, zobowiązującej do wniesienia opłaty. 

 

 

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

                                                                                                        czytelny podpis odbierającego pojazd 

 

 



Załącznik nr 3 do Zapytania cenowego 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych 

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016r. 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: 

1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym w Staszowie 

(ul. Józefa Piłsudskiego 7, 28-200 Staszów) jest Starosta Staszowski. 

2. Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się 

skontaktować mailowo – iod@staszowski.eu.  

3. Administrator danych osobowych – Starosta Staszowski - przetwarza Państwa dane osobowe w celu 

wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze wynikających z przepisów art. 65 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990 ze zm.). 

4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Państwa danych 

osobowych mogą być inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem 

Staszowskim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starosta Staszowski. 

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych  

w pkt 3, a po tym czasie przez czas określony na podstawie przepisów prawa – ustawa z dnia 14 lipca 

1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 553). 

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:  

a) przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, 

- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są 

nieprawidłowe lub niekompletne, 

- prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  

b) nie przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
- prawo do usunięcia danych, 
- prawo do przenoszenia danych,  
- prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

7. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Starostwie Powiatowym  

w Staszowie Państwa danych osobowych, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu 

nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych, tj. Urząd Ochrony Danych Osobowych, 

00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.  

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe - dane osobowe przetwarzane są  

w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze. 

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

 

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą i zrozumienie przysługujących mi praw. 

 

 

……………………………………..……………………………… 

                                                                                                                                     podpis 


