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Do Zarządu  
Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A. 

 

Zwracam się z prośbą o wydanie karty wjazdowej zgodnie z poniższymi danymi: 

Imię i nazwisko najemcy/ 

Nazwa firmy 

 

 

Imię nazwisko pracownika 

najemcy 

 

Dane dotyczą właściciela 

pojazdu oraz  sposobu 

wydania karty wjazdowej 

       Właściciel firmy/ firma 

       Pracownik1) 

       Leasingobiorca2) 

      Osoba trzecia3) 

 

 kaucja 

bezpłatnie 

opłata 

 inne 

 

Dane dotyczące pojazdu 
(zgodnie z dowodem 
rejestracyjnym): 

 

Marka: 
 

Nr rejestracyjny: 
 

Ładowność: 

Oświadczam, że 1): 

…………………………………………………………………………………… jest użytkownikiem samochodu 
(imię i nazwisko osoby, dla której ma być wydana karta wjazdowa) 

o numerze rejestracyjnym ……………………………………………………… i od dnia ……………………………… jest 
zatrudniony/a na podstawie umowy o pracę/umowy cywilno-prawnej: 
- na czas określony do dnia ………………………………………………………. 
- na czas nieokreślony   

Potwierdzam prawdziwość podanych przeze mnie danych 

Miejsce, data i podpis osoby składającej podanie: 

 

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

      (podpis Najemcy)                                                                                                                                (podpis pracownika najemcy) 
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Oświadczam, że zostałem poinformowany, że podanie danych jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania danych jest moja 
zgoda. Podanie niniejszych danych jest niezbędne do umożliwienia bezpłatnego wjazdu na teren LRH S.A. Administrator 
Danych Osobowych poinformował mnie, że nie ma zamiaru przekazania danych osobowych do państwa trzeciego lub 
organizacji międzynarodowej. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. 
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu, nie dłużej niż przez okres 10 lat od 
zakończenia świadczenia usługi. Po upływie wskazanego okresu dane zostaną usunięte lub poddane anonimizacji. 
Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji zawartych umów, dochodzenia roszczeń 
w związku z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych oraz 
w celach statystycznych. 
Administrator poinformował mnie, że moje dane mogą być przekazywane dostawcom usług informatycznych, prawnych i 
doradczych, a podmioty, które na zlecenie LRH S.A. dokonują przetwarzania danych osobowych działają w oparciu o 
umowy powierzenia (zgodnie z art. 28 RODO). 
Administratorem moich danych osobowych jest Lubelski Rynek Hurtowy S.A. w Elizówce; dane kontaktowe: tel. 81 756 
39 30, e-mail: info@elizowka.pl. Administrator nie powołał Inspektora Danych Osobowych. 
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych. Sprzeciw 
mogę zgłosić poprzez wysłanie wiadomości na adres e-mail: info@elizowka.pl lub listownie na adres Elizówka 65, 21 – 003 
Ciecierzyn. Przysługuje mi prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, tj. 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w razie uznania, że przetwarzanie moich danych osobowych narusza 
przepisy o ochronie danych osobowych. 
 

                                                                                                … …………………………………………………. 
                                                                                                                                            (podpis podającego dane osobowe tj. najemcy i; lub pracownika najemcy) 

 

Wypełnia pracownik Biura Obsługi Klienta: 

 

Wystawiono kartę wjazdową Nr: 

z datą ważności do: 

 

Uwagi: 
 
 
 
 
 

 

1)………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

2)………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………… 

3)………………………………………………………………………………… 

 

 

Data: 
 

Podpis pracownika BOK: 

 

 

Wypełnia  Zarząd Lubelskiego Rynku Hurtowego S.A.: 

Decyzja  Zarządu:            □ pozytywna       □ negatywna 

 

Data wydania decyzji: 

 

Podpis Prezesa Zarządu: 

 


