
Bochnia, dnia 

WNIOSEK O IDENTYFIKATOR PARKINGOWY 

Dane wnioskującego 

1. Nazwisko i imię ucznia  klasa  

2. Data urodzenia 

3. Adres zamieszkania 

4. Oceny uzyskane na świadectwie z ubiegłego roku 

a) Ocena średnia  b) ocena z zachowania 

Potwierdzam zgodność  
(podpis wychowawcy) 

Dane dotyczące parkowania pojazdu 

Kolor Marka Model  

Nr rejestracyjny pojazdu 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że podane informacje są zgodne ze stanem faktycznym; wiadome mi jest, że poświadczenie 
nieprawdy podlega odpowiedzialności karnej (art. 270-273 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny, 
Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) 

(podpis) 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Administratorem podanych danych osobowych jest Zespól Szkól Nr 1 im. St. Staszica z siedzibą w Bochni 
przy ul. Windalciewicza 23, 32-700 Bochnia 
Kontakt z Inspektorem ochrony danych można uzyskać pisząc na adres Administratora, tel. nr 14 6122603, 
e-mail: zslbochnia@poczta.fm 
Celem przetwarzania danych jest ustalenie osób uprawnionych do wjazdu i parkowania na terenie ZS Nr 1. 
Podstawa prawna przetwarzania: 
Par. 2. Rozporządzenie MENiS z 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych 
i niepublicznych szkołach i placówkach DZ.U. z 2003 Nr 6 poz. 69 

Odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będzie: Zespól Szkól Nr 1 im. St. Staszica, ul. Windakiewicza 23. 
Zebrane dane będą przechowywane w składnicy akt administratora przez okres 1 roku szkolnego. 
Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania. 
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna 
Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie o ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 
Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest konieczne dla ustalenia osób uprawnionych do wjazdu 
i parkowania na terenie ZS Nr 1, a konsekwencją niepodania danych będzie pominięcie wniosku 
o możliwość korzystania z prawa wjazdu i parkowania pojazdów na terenie ZS Nr 1. 

Potwierdzam otrzymanie klauzuli informacyjnej 

(data i podpis osoby przekazującej dane) 



Decyzja komisji 

1. Suma punktów 
2. Okoliczności szczególne: 

Podpisy członków Komisji: 
1 
2. 
3. 

Bochnia, dnia  


