
WNIOSEK O ANULOWANIE  WEZWANIA DO ZAPŁATY 

PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Kompletny formularz należy złożyć do Punktu Obsługi Klienta (POK):  

 MPK Radomsko Sp. z o.o., ul. Narutowicza 59 w Radomsku lub
 Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5 

Imię 

Nazwisko 

Ulica                                                                                      Nr domu/mieszkania

-
Kod pocztowy                      Miejscowość (adres zamieszkania)

Nr telefonu                              

Opis zdarzenia:

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

 Oświadczam, dane osobowe podane we wniosku  są one zgodne z prawdą.

- -
                   Data                                                                              Podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L.2016.119.1), dalej RODO informuję, iż:

1. Administratorem  Pani/Pana  danych  osobowych  jest  Miejskie  Przedsiębiorstwo  Komunikacyjne  Sp.  z  o.o.,  
ul. Narutowicza 59, 97-500 Radomsko, tel. 44-683-54-30 adres email: mpk@mpk-radomsko.pl; 

2. z  inspektorem  ochrony  danych  Arkadiuszem  Zarębskim  można  kontaktować  
email:   arkadiusz.zarebski@mpk-radomsko.pl;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji wniosku na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku
z art. 33a ustawy z dnia 15 listopada 1984r.  Prawo przewozowe oraz Uchwały nr XLVI/353/2017 Rady Miejskiej  
w  Radomsku  z  dnia  22  listopada  2017r.  w sprawie  ustalenia  cen  i  opłat  za  usługi  przewozowe,  uprawnień  do
przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie miasta Radomsko
oraz  gmin  sąsiadujących,  które  przystąpiły  do  porozumienia  w celu  wspólnej  realizacji  publicznego  transportu
zbiorowego;

4. w związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt 3, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane
innym
odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być tylko
podmioty uprawnione do odbioru danych;

5. Pani/Pana  dane  osobowe będą  przechowywane  przez  okres  niezbędny do  realizacji  celów określonych  w pkt  3,  
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa;

6. przysługuje  Pani/Panu  prawo  dostępu  do  treści  swoich  danych  oraz  prawo  do  ich  sprostowania,  ograniczenia
przetwarzania;

7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi  do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie ochrony danych
osobowych, jeśli stwierdzi, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących Pani/Pana narusza przepisy RODO;

8. Podanie  przez  Panią/Pana danych  osobowych  jest  obowiązkowe,  w sytuacji  gdy przesłankę  przetwarzania  danych
osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.

9. Administrator  nie  zamierza  przekazywać  Pani/Pana  danych  do  państwa  trzeciego  ani  do  organizacji
międzynarodowych.

10. W oparciu  o  Pani/Pana  dane  osobowe Administrator  nie  będzie  podejmował  zautomatyzowanych  decyzji,  w  tym
decyzji będących wynikiem profilowania.
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