WNIOSEK O WYDANIE
KARTY ELEKTRONICZNEJ
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI
Kompletny formularz wraz z załącznikami* 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
PIERWSZA KARTA

KOLEJNA KARTA

DUPLIKAT – z winy pasażera
DUPLIKAT – usterka
systemowa
Nazwisko
Imię
Nr domu/mieszkania

Ulica

Kod pocztowy

Miejscowość (adres zamieszkania)

PESEL

-

Data urodzenia

Nr telefonu*

Adres email*

Wydano na podstawie dokumentu/dokumentów potwierdzających dane osobowe, uprawniających do ulgi bądź
bezpłatności:

nazwa dokumentu……………………………………………………………………
nr dokumentu…………………………………………………………………..
( ew. uwagi )……………………………………………………………………..

□

1. **Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Karty
elektronicznej przez administratora Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o.o., ul. Narutowicza 59,
97-500 Radomsko w celu świadczenia usług związanych z Kartą Elektroniczną
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Oświadczam, że zapoznałem/łam się z treścią Regulaminu i w pełni akceptuję zawarte w nim postanowienia.
Treść Regulaminu Karty Elektronicznej znajduje się w POK oraz na stronie internetowej www.mpk-radomsko.pl

-

-

Data

Podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego

Potwierdzam złożenie wniosku o wydanie Karty Elektronicznej
Data
……………………….

Podpis pracownika
………………………….

* opcjonalnie
**wyrażając zgodę należy zaznaczyć znakiem X
Dokument tożsamości oraz oryginał dokumentu poświadczającego uprawnienia do przejazdów bezpłatnych i ulgowych ( np.:
leg.emeryta-rencisty, leg. szkolna, orzeczenie o niepełnosprawności, leg. Honorowego dawcy krwi i inne zaświadczenia), do
wglądu przy składaniu wniosku o wydanie karty elektronicznej.

KLAUZULA INFORMACYJNA DOT. PRZETWARZANIA 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 świadczenia usług związanych z Kartą
Elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;
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.
W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu zarządzania publicznym transportem zbiorowym
Pani/Pana dane przekazywane są do firmy R&G Sp. z o.o. ul Traugutta 7 ,39-300 Mielec;
5.
Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu.
6.
Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich sprostowania,
usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na
podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7.
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie
ochrony danych osobowych, jeśli stwierdzi Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych dotyczących
Pani/Pana narusza przepisy RODO;
8.
Podanie danych osobowych nie jest obowiązkowe, jednakże ich niepodanie spowoduje, brak
możliwości wydania Karty Elektronicznej.
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.

