Komunikacja Miejska – Płock Spółka z o.o., ul. Przemysłowa 17, 09- 400 Płock
Nr wniosku

.......................................................................................

Miejsce na
zdjęcie

Data odbioru Karty ........................................................................
wypełnia pracownik PSB/BOK

WNIOSEK O WYDANIE KARTY KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ IMIENNEJ
imię/imiona
Nazwisko
Adres zamieszkania - ulica
Nr domu

miejscowość

nr lokalu

kod pocztowy

gmina

PESEL
Typ karty *

❑
❑

Normalna
Ulgowa ………………………………..…………………………………………………………….……

❑

Bezpłatna ………………………………..…………………………………………………………………

Rodzaj, nr dokumentu, data ważności
Rodzaj, nr dokumentu, data ważności

* właściwe zaznaczyć
pola nieobowiązkowe

Numer telefonu

e-mail

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komunikacja Miejska-Płock Sp. z o.o., 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17, który wyznaczył Inspektora
Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z
praw związanych z przetwarzaniem danych: kierując korespondencję na adres: 09-400 Płock, ul. Przemysłowa 17 lub poprzez kontakt elektroniczny na adres
e-mail: dane.osobowe@kmplock.eu
2. Celem przetwarzania danych osobowych jest wystawienie Karty Komunikacji Miejskiej, kodowanie biletów a także prowadzenie jej ewidencji i kontroli
biletowej, a pozyskane w ten sposób dane nie będą wykorzystywane i przetwarzane w innych niż określone powyżej celach.
3. Odbiorcami danych mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy, firmy i kancelarie windykacyjne, operatorzy pocztowi i kurierzy, operatorzy
bankowi, operatorzy realizujący płatności mobilne, biura informacji gospodarczej, firmy kotrolujące.
4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych danych, wymagany przez przepisy prawa lub dla
dochodzenia ewentualnych roszczeń.
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu wydania Karty Komunikacji Miejskiej.
6. Osobie przysługuje prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub do ich usunięcia.
7. Osobie przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
8. W przypadku utraty Karty Komunikacji Miejskiej możliwe jest odpłatne wydanie duplikatu Karty wraz z biletem o okresie ważności odpowiadającym
biletowi na utraconej Karcie, po dostarczeniu aktualnego zdjęcia.
9. Kartę należy okazywać na każde żądanie służb kontrolerskich.
10. Kaucja w wysokości 20 zł płatna przy odbiorze Karty Komunikacji Miejskiej.
1.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem Karty Komunikacji Miejskiej i w pełni go akceptuję. Zobowiązuje się korzystać z Karty
zgodnie z zasadami zawartymi w Regulaminie KM- Płock Spółka z o.o.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są pełne i prawdziwe.
Jestem uprawniony/na do przejazdów normalnych, ulgowych, bezpłatnych*, co potwierdzam okazanym oryginałem dokumentu o podanym
powyżej numerze.
* właściwe zaznaczyć
Data i czytelny podpis wnioskodawcy ………...………..........................................................
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku w celu wystawienia Karty Komunikacji Miejskiej, kodowania
biletów a także prowadzenia jej ewidencji i kontroli, zgodnie z art. 6 ust. 1a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
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 95/56/WE i przepisami ustawy o ochronie danych osobowych
Data i czytelny podpis sprzedawcy.................................................. Data i czytelny podpis wnioskodawcy………...……….................................................

Potwierdzam odbiór Karty Komunikacji Miejskiej imiennej o numerze ................................................. na której dane są identyczne jak we
wniosku.
Data ................................
Czytelny podpis użytkownika Karty ............................................................................................................................
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kaucja w wysokości 20 zł płatna przy odbiorze Karty Komunikacji Miejskiej.
Data ........................... Numer wniosku .................................. Data odbioru Karty ................................ Podpis sprzedawcy ....................................
POKWITOWANIE PROSZĘ PRZEDSTAWIĆ PRZY ODBIORZE KARTY
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu państwa.

