POPUNJAVA PODRUŽNICA ZAGREBPARKING

AUTORIZIRAO:
REDNI BROJ:
ODBIJENO:
ODOBRENO:

ZAHTJEV ZA KUPNJU POVLAŠTENE PARKIRALIŠNE KARTE ZA FIZIČKE OSOBE U JG TUŠKANAC
PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA

Ime i prezime
Adresa prebivališta ili boravišta
(ulica i kućni broj, mjesto)
Razdoblje za koje se kupuje povlaštena parkirna karta (1-12)
NAPOMENA: Zahtjev vrijedi za razdoblje za koje se kupuje
povlaštena parkirna karta.
Nakon isteka karte potrebno je podnijeti novi zahtjev.
Dokaz o adresi

 osobnom iskaznicom  uvjerenjem o prebivalištu
 uvjerenjem o boravištu

Broj telefona
E-mail
Registarska oznaka vozila za koju se traži PPK
NAPOMENA: PPK vrijedi samo za vozilo registarskih oznaka za koje je
ishođeno odobrenje te se ne može koristiti za vozila drugih
registarskih oznaka.
Ime, prezime i adresa vlasnika vozila

Ime, prezime (naziv) i adresa korisnika vozila
Podnošenjem ovog zahtjeva potvrđujem pod materijalnom i kaznenom odgovornošću da su navedeni podaci točni.
Podružnica Zagrebparking nije u obvezi podnositelju ovog zahtjeva omogućiti kupovinu pretplatničke kartice ukoliko su kapaciteti javne garaže popunjeni. O mogućnosti
kupovine iste podnositelj zahtjeva bit će pravovremeno obaviješten na dostavljenu kontakt adresu.
Informacije Ispitaniku (fizička osoba) u vezi s obradom osobnih podataka vezano za parkiranje vozila na javnoj parkirališnoj površini-JAVNA GARAŽA
Voditelj obrade: Zagrebački holding d.o.o. Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb, tel.: 01/64 20 000
Kontakt podaci Službenika za zaštitu podataka:
Zagrebački holding d.o.o. Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb tel.: 01/64 20 000, e-mail: zastitaosobnihpodataka@zgh.hr
Svrha obrade: Sklapanje i izvršavanje Ugovora o korištenju javne parkirališne površine odnosno kupnja mjesečne pretplatne karte.
Zakonitost obrade:Članak 6., Stavak 1., Točke
(b)
obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora,
(c)
obrada je nužna radi poštovanja pravnih obveza voditelja obrade (Zakon o sigurnosti prometa na cestama te Odluka o organizaciji i načinu naplate parkiranja
Gradske skupštine Grada Zagreba)
Opće uredbe o zaštiti podataka (EU 679/2016)
Razdoblje pohrane osobnih podataka: 13 mjeseci
Ako su osobni podaci dokaz u sudskom, upravnom, arbitražnom ili drugom istovrijednom postupku, isti će se čuvati dulje od predviđenog razdoblja pohrane, sve do
konačnog završetka postupaka, a nakon toga izbrisati ili učiniti nedostupnim.
Napomena:
U slučajevima u kojima se na nedvojbeni način ne može utvrditi točnost podataka potrebnih za ostvarivanje prava na kupnju povlaštene parkirališne karte , Zagrebački
holding d.o.o., podružnica Zagrebparking kopirati će samo nužne podatke potrebne za ostvarivanje prava, a sve ostale podatke učiniti će nedostupnima.
Pružanje osobnih podataka od Ispitanika je uvjet nužan za sklapanje ugovora. Ako Ispitanik ne pruži osobne podatke odnosno ne dozvoli kopiranje nužnih podataka,
neće moći sklopiti Ugovor o korištenju javne parkirališne površine s Voditeljem obrade odnosno kupiti pretplatnu kartu.
Prava ispitanika: Ispitanik, odnosno njegov zakonski zastupnik*, može zatražiti ostvarivanje prava na: pristup, ispravak, brisanje, prenosivost, ograničavanje obrade te
prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega.
Obrasci zahtjeva putem kojih Ispitanik može zatražiti ostvarivanje svojih prava, nalaze se na web stranici Voditelja obrade: https://www.zgh.hr/o-nama-7/zastitaosobnih-podataka/8547
Neovisno o navedenim pravima, svaki Ispitanik ima i pravo na podnošenje prigovora nadzornom tijelu, Agenciji za zaštitu osobnih podataka, Selska cesta 136, Zagreb,
e-mail: azop@azop.hr
Osobni podaci obrađivat će se povjerljivo i samo u svrhu za koju su prikupljeni od strane Voditelja obrade, sukladno propisima koji uređuju područje zaštite osobnih
podataka.
Osobni podaci mogu se dati na korištenje nadležnim državnim tijela u okviru obavljanja poslova iz svojeg zakonom utvrđenog djelokruga (npr. AZOP, MUP, Sudovi,
Državno odvjetništvo i dr.) te pravnim i fizičkim osobama koje temeljem ugovora o pružanju usluge mogu obrađivati i osobne podatke.
*Ukoliko Zahtjev za ostvarivanje prava Ispitanika podnosi zakonski zastupnik, uz Zahtjev je potrebno priložiti dokaz o ovlasti za zastupanje.
MJESTO I DATUM PODNOŠENJA ZAHTJEVA
POTPIS PODNOSITELJA ZAHTJEVA

U Zagrebu, ____. ____. ________. godine

