
Załącznik Nr 1  

do Regulaminu udostępniania przyczepki. 

 

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE PRZYCZEPKI 

Ja, niżej podpisany  

……………………………………………………………………………………….…….,  

(Imię i nazwisko) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(Numer abonencki) 

PESEL: ………………………………………….., oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem 
udostępniania przyczepki i akceptuję jego postanowienia. 

Oświadczam, że miejscem korzystania z przyczepki będzie ……………………………………………, 
a orientacyjna trasa przejazdu przyczepki jest następująca: …………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że jestem świadomy, że w przypadku niedokonania przeze mnie 
zwrotu przyczepki w ciągu 4 godzin od jej wydania, zostanie mi naliczona opłata wysokości 200 zł 
brutto za każdą rozpoczętą dobę korzystania z przyczepki, od pierwszej doby.  

         

…………………………………………….. 

                                                                                                                                       Data i podpis Wnioskodawcy 

 

……………………………………………. 

                                                                                                                 Potwierdzenie pracownika Wydziału Ochrony Środowiska 

 

Potwierdzam odbiór przyczepki, w stanie nienaruszonym, w dniu ……………………, godz.  

…………… 

 

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

      Podpis Wnioskodawcy                                                Podpis wydającego 

 

 

FORMULARZ ZWROTU 

Potwierdzam zwrot przyczepki, w stanie nienaruszonym w dniu …………………godz. …………… 

 

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

           Podpis mieszkańca                                                                             Podpis przyjmującego  

 



KLAUZULA INFORMACYJNA 

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gminę Izabelin w celach 
realizacji umowy, której przedmiotem jest udostępnienie Przyczepki oraz na przekazywanie ich 
osobom trzecim w przypadku wystąpienia roszczeń cywilnych lub karnych związanych z 
korzystaniem z Przyczepki. 

2. Zgodnie z Rozporządzeniem 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, dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, 
że: 

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Izabelin, zwana dalej: 
„Administratorem”;  

2) Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych 
osobowych w zakresie działania Gminy Izabelin, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, 
może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w Gminie Izabelin za 
pomocą adresu: iod@izabelin.pl; 

3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z  art. 6 
ust. 1 lit. a Rozporządzenia, w celu realizacji umowy, której przedmiotem jest udostępnienie 
Przyczepki oraz w celu przekazywania ich osobom trzecim w przypadku wystąpienia roszczeń 
cywilnych lub karnych związanych z korzystaniem przez Pana/Panią z przyczepki; 

4) Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz, przy spełnieniu przesłanek 
wskazanych w Rozporządzeniu, prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia 
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu; 

5) Wyrażenie zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale ich 
niepodanie skutkuje niemożliwością skorzystania z usługi; 

6) Ma Pani/Pan prawo wycofać zgodę w każdym czasie, co nie ma wpływu na zgodność 
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym 
prawem; 

7) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, a po tym czasie przez okres 
oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w 
szczególności ze względu na cele archiwalne w interesie publicznym, cele badań naukowych 
lub historycznych lub cele statystyczne;  

8) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców: 

 podmiotom, które przetwarzają dane osobowe, dla których Administratorem jest Gmina 
Izabelin, na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów; 

 organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 
działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i celach, które 
wynikają z powszechnie obowiązującego prawa; 

9) Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich; 
10) W sytuacji przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z naruszeniem przepisów prawa, w tym 

w szczególności Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa 
Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

11) Pani/Pana dane będą w serwisach Administratora przetwarzane w sposób zautomatyzowany, 
ale nie będą podlegały profilowaniu. 

 

……………………………………….. 

Data i podpis 


