Kraków, dnia …………….………
Imię i Nazwisko ………………………………………….
PESEL
Kod ……………….……Miejscowość ………….............
ul. ……………………………nr………… m…………....
tel.………………………………………………………….
e-mail ……………………………………………………..

MIEJSKA INFRASTRUKTURA Sp. z o.o.
ul. W. Reymonta 20
30-059 Kraków

REKLAMACJA
Numer zawiadomienia/upomnienia …………….….………… Numer rejestracyjny pojazdu………..….………

Informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa ZDMK, ul. Centralna 53, Kraków. Twoje dane
osobowe są powierzone Miejskiej Infrastrukturze Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 20, i są przetwarzane w zakresie: imię i
nazwisko, adres, numer PESEL, numer rejestracyjny pojazdu samochodowego oraz pozostałe dane przekazane dobrowolnie w celu
niezbędnym do realizacji zadania poboru opłat za postój, w tym ewidencyjnych i kontrolnych przez Miejską Infrastrukturę Sp. z o. o.
Informujemy, że: 1. Masz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. 2. Prawo do
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych nie powoduje cofnięcia skutków ich dotychczasowego przetwarzania. 3. Dane osobowe
będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie
archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz ustawy z dnia 29
września 1994r. o rachunkowości. 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. 6. Konsekwencją
niepodania danych jest odmowa rozpatrzenia reklamacji. 7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych
osobowych. 8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi Uchwała Nr LXXXIX/2177/17 Rady Miasta Krakowa z dnia 22
listopada 2017 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 oraz sposobu
pobierania tych opłat, art. 6 ust. 1 lit. c) 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). Dane kontaktowe
inspektora ochrony danych e-mail: iod@zdmk.krakow.pl Dane kontaktowe inspektora ochrony danych procesora e-mail: iod@mi.krakow.pl
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