
 

Miejscowość Jordanów ........................ , dnia. ....................... r. 

Imię i Nazwisko ...........................................  

Kod i Miejscowość .......................................  

ul ...................................................................  

tel ..................................................................  

Miasto Jordanów SPP ul. Rynek 1 pok. nr 8  

34-240 Jordanów 

REKLAMACJA 

Numer zawiadomienia/upomnienia ......................................  

Numer rejestracyjny pojazdu................................................  

Opis  .........................................................................................................................................  

W załączeniu ksero/skan biletu parkingowego/wezwania 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  

na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie 

wymagające zgody) 

1. Administratorem Danych Osobowych jest Miasto Jordanów reprezentowane przez Burmistrza Miasta Jordanowa z siedzibą 

przy ul. Rynek 1, 34-240 Jordanów. Z administratorem – można skontaktować się poprzez adres email miasto@jordanow.pl 

lub pisemnie na adres siedziby administratora. 

2. Administrator – Miasto Jordanów wyznaczyło inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować 

poprzez email inspektor@cbi24.pl, lub pisemnie na adres siedziby administratora. Z inspektorem ochrony danych można 

się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. 

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadania poboru opłat za postój, wystawienie wezwań za brak biletu w 

tym celach ewidencyjnych i kontrolnych. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia. 

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu 

Administratora. 

7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 

 żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych. 

 cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów 

powyższego rozporządzenia tj. Prezesa Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak 

rozpatrzenia reklamacji. 

Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się 

opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego 

rozporządzenia o ochronie danych osobowych. 

 

________________________ 

podpis 
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