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Kanclerza PK z 30 listopada 2021 r. 

 
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO SYSTEMU KONTROLI WJAZDU NA TEREN PK - lata 

2022-2023  
(podane poniżej dane będą służyły wyłącznie do tego celu i nie zostaną udostępnione osobom trzecim) 

 
  KATEGORIA 

NAZWISKO IMIĘ 
UPRAWNIENIA, 

ZAZNACZYĆ 
  WŁAŚCIWĄ 

Symbol jednostki Symbol wydziału A 

  Pracownik 

Telefon służbowy Telefon komórkowy B 

  Studia 

MARKA NR REJESTRACYJNY 
niestacjonarne 

 

DANE  
C SAMOCHODU  

  Dostawca stały 

Nr  identyfikatora   

  D 

  Inny  
 
 

Niniejszym potwierdzam, iż zapoznałem się z Komunikatem nr 13 Kanclerza PK z 30 
listopada r. w sprawie identyfikatorów samochodowych.  

Wykupując identyfikator samochodowy, uprawniający do wjazdu i parkowania na 
terenie PK, wyrażam zgodę na warunki określone w ww. Komunikacie i zobowiązuję się do 
ścisłego przestrzegania jego postanowień.  

W przypadku nieprzestrzegania zasad określonych w Komunikacie użytkownik zostanie 
pozbawiony możliwości wjazdu na teren PK.  

 
Potwierdzam zgodność informacji oraz otrzymanie 

identyfikatora 
 
 

_________________________________________  
(podpis, data) 

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)* 

informuje się osobę wykupującą abonament parkingowy PK:  
1. administratorem danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki z siedzibą w 

Krakowie, ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,  
2. kontakt z inspektorem ochrony danych na Politechnice Krakowskiej im. T. Kościuszki tel. (12) 628-22-37, 

mail iodo@pk.edu.pl  
3. dane osobowe przetwarzane będą w celu identyfikacji osoby/osób uprawnionych do nabycia 

abonamentu/identyfikatora parkingowego,  
4. dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1 pkt c, zgodnie z treścią ogólnego 

Rozporządzenia o ochronie danych (RODO), w szczególności na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

5. osoba, której dane dotyczą, posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich 
sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia 
sprzeciwu oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku 
uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 
danych osobowych. 


