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Wniosek o wydanie lub zwrot  
identyfikatora

TT-02

Niniejszym, po zapoznaniu się i akceptacji Regulaminu określającego zasady wydawania identyfikatorów 

uprawniających do parkowania na terenach nieruchomości w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:

wnoszę o wydanie identyfikatora po raz pierwszy

wnoszę o wydanie identyfikatora po raz kolejny

Jednocześnie oświadczam, że wydany mi wcześniej identyfikator o numerze ..................................................................................... został 

utracony. Przyjmuję również do wiadomości, że utracony identyfikator zostanie anulowany i nie będzie dawał 

uprawnień do parkowania na terenach nieruchomości w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. 

Zobowiązuję się do pokrycia kosztów związanych z wydaniem kolejnego identyfikatora.

zwracam identyfikator

Imię i nazwisko / Nazwa firmy:  .............................................................................................................................................................................................................................................

Adres lokalu:  ................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:  ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

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

data i podpis

Oświadczam, że zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (strona 2).

Potwierdzenie wpływu

Nr wydanego identyfikatora:  ............................................................

data wydania identyfikatora: ............................................................

.......................................................................................................................... 
pieczątka i podpis pracownika

Wypełnia administrator: Wypełnia wnioskodawca:

Potwierdzam otrzymanie identyfikatora

.......................................................................................................................... 
podpis wnioskodawcy

Potwierdzam zwrot identyfikatora nr: ................................................................................... Data zwrotu:  ...........................................................................

.......................................................................................................................... 
pieczątka i podpis pracownika

Wypełnia administrator:
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Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z wydaniem lub zwrotem identyfikatora

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (dalej: RODO)), (Dz. Urz. UE L 119, z 4.5.2016, s.1, ze zm.) 
informuję, iż:
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tarnowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Tarnowie, ul. Sowińskiego 14, 

33-100 Tarnów, reprezentowana przez Zarząd TSM.
2. Spółdzielnia wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się w sprawach dotyczących ochrony danych 

osobowych oraz realizacją praw z tym związanych. W tym celu możliwy jest kontakt drogą elektroniczną na adres: iod@tsmtarnow.pl, 
a także pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółdzielni.

3. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu:
 – wydania identyfikatora uprawniającego osobę posiadającą tytuł prawny do lokalu, do parkowania na terenach nieruchomości  

w zasobach Tarnowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
 – dochodzenia roszczeń przez Spółdzielnię w przypadku wykorzystywania identyfikatora do celów niezgodnych z obowiązującym  

w TSM Regulaminem określającym zasady wydawania identyfikatorów uprawniających do parkowania na terenach nieruchomości 
w zasobach TSM,

 – koniecznej ochrony Państwa żywotnych interesów, w kwestii informowania o zdarzeniach losowych, bądź będących wynikiem 
działania siły wyższej (np. pożar, złamanie drzewa, zdarzenie komunikacyjne) w miejscach dozwolonego parkowania,

 – w przypadku identyfikatora utraconego, w celu odnotowania informacji o jego anulowaniu oraz okresie jego ważności w Ewidencji 
wydanych identyfikatorów.

4. Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes realizowany przez TSM) oraz  
art. 6 ust. 1 lit. d) RODO (konieczna ochrona żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą). 

5. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, a w przypadkach przewidzianych prawem - do ich 
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do sprzeciwu. 

6. Dane osobowe mogą być udostępniane odbiorcom na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych  
(w zakresie danych kontaktowych - firmy zajmujące się konserwacją i obsługą techniczną budynków i mieszkań, firmy wykonujące 
przeglądy mieszkań: budowlane, przeglądy kominiarskie, przeglądy instalacji elektrycznych i gazowych, firmy zajmujące się 
utrzymaniem instalacji: centralnego ogrzewania, wody zimnej, centralnej ciepłej wody, gazowych, elektrycznych, teletechnicznych, 
domofonowych, firmy zajmujące się odczytem wodomierzy, odczytem podzielników ciepła i rozliczaniem kosztów dostawy ciepła,) 
oraz innym podmiotom na podstawie przepisów prawa (np. Sąd, Komornicy, Policja, Urząd Miasta, GUS). Powyższe podmioty będą 
odbiorcą danych jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji Państwa praw lub obowiązków lub praw i obowiązków tych podmiotów.

7. Dane osobowe zawarte we wniosku będą przechowywane do momentu zwrotu identyfikatora do Administracji bądź uznania go za 
utraconego (w wyniku zagubienia, zniszczenia). Numer identyfikatora anulowanego wraz z informacją o okresie jego ważności będzie 
przechowywany bezterminowo w Ewidencji wydanych identyfikatorów, do celów archiwalnych.

8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa 
danych osobowych, narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Dane osobowe nie będą przekazywane odbiorcom w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej, nie będą poddawane 
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
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