
Krynica- Zdrój, ……….…………...…… 20….... r. 
……………………………………………………….…………..……. 

imię i nazwisko  

……………………………………………………………….…..………. 

ulica, numer domu i  mieszkania 

……………………………………………………..…….…….…..……. 

kod pocztowy i miejscowość  

………………………………………………………..…………………. 

tel. kontaktowy 

 

 

REKLAMACJA wezwania do uiszczenia opłaty dodatkowej nr ……………….. 
 
 
Pojazd: 

 nr rej. ........................................................................... 

 marka .......................................................................... 

 właściciel: ................................................................ 

        

Oświadczam, że……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...................... 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

Wyrażam zgodę na wysłanie odpowiedzi drogą elektroniczną, na adres: …………………….…………………………………….................................... 

 

 
Prawdziwość powyższych danych  
potwierdzam podpisem     

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

Załączniki: 

1) oryginał biletu parkingowego, 

2) ................................................................................................................................., 

 

 

 Burmistrz Krynicy- Zdroju 
ul. Kraszewskiego 7 

33-380 Krynica- Zdrój 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z POBOREM OPŁATY DODATKOWEJ 

 

Działając na podstawie z art. 13f ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w związku z art. 13 ust. 1 i 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) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej RODO 

informujemy, że: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Krynicy-Zdroju z siedzibą przy ul. Józefa Ignacego 

Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: ugukry@ns.onet.pl, nr tel. 18 472 55 00; 

2) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 7, 33-380 Krynica-Zdrój, adres e-mail: 

iod@umkrynica.pl, nr tel. 18 472 55 60; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu poboru opłaty dodatkowej za nieuiszczenie opłat za postój pojazdów 

samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO a także ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych oraz 

Uchwała Nr XLI.325.2021 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 4 listopada 2021 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXIV.194.2020 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego 

parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, 

wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu 

pobierania tych opłat oraz uchwały Nr VII.70.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 kwietnia 2019r. w 

sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia opłat za postój pojazdów samochodowych na drogach 

publicznych w strefie płatnego parkowania, wprowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg, 

wysokości opłat dodatkowych oraz sposobu pobierania tych opłat; 

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby upoważnione przez administratora oraz podmioty przetwarzające 

dane osobowe w imieniu administratora; 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane ani nie planuje się przekazywania danych do państw trzecich lub 

organizacji międzynarodowych; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okresy ustalone zgodne z kategoriami archiwalnymi, o których 

mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, 

jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych; 

7) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania lub 

ograniczenia przetwarzania; 

8) ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2; 

9) podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, wynika z realizacji obowiązków nałożonych przepisami prawa; 

10) Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

 

mailto:ugukry@ns.onet.pl

