Wniosek o wydanie Biletu Elektronicznego
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

WYBIERZ RODZAJ E-BILETU
imienny

duplikat karty

aktualizacja danych

NAZWISKO
IMIĘ
NR TELEFONU
ULICA
NR DOMU
NR LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY

-

POCZTA

1.

NR LINII ……….. TRASA ……………………………………………………………………….

2.

RODZAJ
BILETU

3.

UPRAWNIENI DO ULG – NA TERENIE MIASTA I GMINY KROTOSZYN

NORMALNY

ULGOWY

UCZEŃ DO 24 ROKU ŻYCIA
STUDENT
DZIECKO I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM

4.

EMERYT I RENCISTA
INNY ……………………………………..…………

UPRAWNIENI DO ULG – POZA TERENEM MIASTA I GMINY KROTOSZYN
UCZEŃ DO 24 ROKU ŻYCIA
STUDENT DO 26 ROKU ŻYCIA
DZIECKO I MŁODZIEŻ DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM

NAUCZYCIEL
INNY ……………………………………..…………

Nazwa dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych (wypełnia wnioskodawca)

R

R

R

R

M

M

D

OKRES OBOWIĄZYWANIA UPRAWNIENIA DO ULGI

5.

D

lub BEZTERMINOWO

MIEJSCE ODBIORU E-BILETU

Kasa MZK Krotoszyn, ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn (tel. 62 725-31-22)
6.

POWÓD WYDANIA DUPLIKATU KARTY
bilet nieczytelny
bilet uszkodzony mechanicznie
1.
2.
3.
4.

5.
6.

utrata biletu (zgubienie/kradzież–zakreślić odpowiednie)
inne

Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane osobowe są pełne i prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem korzystania z Biletu Elektronicznego i akceptuję jego postanowienia.
Przyjmuję do wiadomości, że administratorem danych osobowych, które podałam/podałem we „Wniosku o wydanie Biletu Elektronicznego”
jest Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o., ul. Kobierska 5 , 63-700 Krotoszyn.
Przyjmuję do wiadomości, że dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu zamieszkania właściciela spersonalizowanego Biletu Elektronicznego,
jak też informacje o uprawnieniach do ulg lub bezpłatnych przejazdów, numer Biletu Elektronicznego oraz rodzaju biletu będą przetwarzane
przez MZK w Krotoszynie w celach wykonania usługi, reklamacyjnych, statystycznych i windykacyjnych oraz w celach wynikających z przepisów
prawa przewozowego, cywilnego, finansowego i budżetowego.
Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do treści dotyczących moich danych
oraz prawie do ich poprawiania i uzupełniania.
Oświadczam, że dane osobowe podałam/podałam dobrowolnie administratorowi danych w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania przeze mnie z Biletu Elektronicznego.

7.

Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe, które podałam/podałem we „Wniosku o wydanie Biletu Elektronicznego”, nie
będą udostępniane przez administratora danych osobowych odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Zapoznałem/am się i akceptuję powyższe

Data

czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego ,
rodzica dziecka niepełnoletniego

OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 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).
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. , ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn podanych przeze
mnie dobrowolnie danych tj. numeru telefonu w celu przekazywania mi informacji związanych z Biletem Elektronicznym. Jestem świadoma/y,
że przedmiotowa zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie.

Data

czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego,
rodzica dziecka niepełnoletniego

wypełnia pracownik MZK przyjmujący wniosek
_________________________________
data wpłynięcia wniosku

___________________
podpis pracownika

POTWIERDZAM ODBIÓR BILETU ELEKTRONICZNEGO. DANE NA KARCIE SĄ ZGODNE Z PODANYMI WE WNIOSKU.

Data

czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego,
rodzica dziecka niepełnoletniego

Klauzula obowiązku informacyjnego
Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 Rozporządzenia 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 Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Spółka z o.o. ul. Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn informuję, iż:
1.
2.

3.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji w Krotoszynie Sp. z o.o. adres: ul.
Kobierska 5, 63-700 Krotoszyn Kontakt: tel. 62 725 31 22, e-mail: mzk@krotoszyn.pl
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych: Panią Hannę Szczecińską. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych drogą elektroniczną – adres email: iod@mzk.krotoszyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.
MZK w Krotoszynie Spółka z o.o. przetwarza Państwa dane osobowe, aby zrealizować „Wniosek o wydanie Krotoszyńskiego Biletu Elektronicznego" jaki został złożony z MZK w Krotoszynie Spółka z o.o. (podstawa prawna przetwarzania:
art. 6 ust 1 lit. b RODO). Wykorzystujemy je do:
a.

wydania Krotoszyńskiego Biletu Elektronicznego;

b.

weryfikacji uprawnienia do przyznania ulgi;

c.

weryfikacji dokumentu przewozu (bilety i uprawnienia do ulg/zwolnień);

d.

wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej (brak ważnego biletu);

e.

obsługi reklamacji od opłat dodatkowych;

Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane również ze względu na wymagania prawne ciążące na MZK w Krotoszynie Spółka z o.o. (art. 6 ust 1 lit. c RODO), w celu obsługi reklamacji, a także skarg, wniosków i petycji.
4.

5.

MZK w Krotoszynie Spółka z o.o. przetwarza następujące dane: imię, nazwisko, telefon, fotografia oraz adres zamieszkania właściciela spersonalizowanego e- biletu, jak również informacje o uprawnieniach do ulg lub bezpłatnych przejazdów, numer e-biletu, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu, daty, godziny oraz numery linii, w której dokonano kasowań e-biletu.
Pana/Pani dane osobowe będą udostępniane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postepowaniem.

6.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

7.

Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania, o
których mowa w pkt. 4, jednak nie dłużej niż I0 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.

8.

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

9.

Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa; tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach wymienionych w pkt 3 niniejszej klauzuli informacyjnej. Odmowa przekazania MZK w Krotoszynie Spółka z o.o. danych osobowych uniemożliwi
nam wykonanie na rzecz Pana/Pani usługi lub odbioru korespondencji.
11. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji, w tym profilowaniu przez MZK w Krotoszynie Spółka z o.o.

.………………………………………...

