WNIOSEK - BILET MIESIĘCZNY
NAZWISKO I IMIĘ
PESEL
NR LEGITYMACJI SZKOLNEJ
LUB DOWODU OSOBISTEGO
ADRES ZAMIESZKANIA
(kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu)

PRZYSTANEK POCZĄTKOWY
PRZYSTANEK KOŃCOWY
CENA BILETU

DATA ZŁOŻENIA
WNIOSKU

Wyrażam zgdodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Firmę Jarosław SPISAK-Przewóz Osób Jarosław Spisak z siedzibą w
32-640 Zator, Laskowa 14 w celu realizacji zakupu biletu miesięcznego.
Jednocześnie oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz że zostałem/am poinformowany/a o
przysługującym mi prawie do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i zabezpieczenia danych osobowych,
a także prawie do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania w oparciu o art. 21 ust.2 Rozporządzenia UE z dnia 27 kwietnia
2016 r.
W CELU ZAKUPU BILETU ULGOWEGO PROSZĘ O DOŁĄCZENIE KSERA AKTUALNEJ LEGITYMACJI
SZKOLNEJ/STUDENCKIEJ/NAUCZYCIELSKIEJ.

podpis kierowcy

podpis wnioskodawcy

REGULAMIN KORZYSTANIA Z BILETÓW MIESIĘCZNYCH
1. W celu zakupu biletu miesięcznego należy dostarczyć kierowcy wypełniony wniosek. W przypadku zakupu biletu miesięcznego
ulgowego do wniosku należy dołączyć kopię aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej/nauczycielskiej.
2. Wniosek o zakup biletu miesięcznego należy złożyć u kierowcy w terminie od 25 do 30 dnia każdego miesiąca.
3. Opłatę za bilet uiszcza się u kierowcy w momencie złożenia wniosku.
4. Bilet należy odebrać u kierowcy nie później niż do 5 dnia miesiąca, na który zakupiono bilet.
Nie stosowanie się do powyższego terminu będzie skutkowało koniecznością zakupu biletu jednorazowego.
5. Udostępnianie biletu osobom trzecim oraz korzystanie niezgodne z regulaminem będzie skutkowało jego zatrzymaniem.
6. Bilet miesięczny ulgowy ważny jest wyłącznie z aktualną legitymacją szkolną/studencką/nauczycielską.
7. Kierowca jest upoważniony do kontroli biletów.
8. Bilety miesięczne wystawione przez firmę PRZEWÓZ OSÓB JAROSŁAW SPISAK obowiązują wyłącznie na kursach obsługiwanych
przez w/w firmę.

Klauzula informacyjna:
Zgodnie z art.4 ust.7 Rozporządzenia UE z dnia 26 kwietnia 2016r. informujemy, iż:
· Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest JAROSŁAW SPISAK - PRZEWÓZ OSÓB JAROSŁAW SPISAK, OKRĘGOWA STACJA
KONTROLI POJAZDÓW, P.H.U. JAROSŁAW SPISAK z siedzibą w 32-640 Zator, Laskowa 14
· Pobieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych jest konieczne w celu realizacji usługi zakupu zgodnie z art. 5 ust.1 i art. 6
ust.1 lit.a i b Rozporządzenia UE z 27 kwietnia 2016 r.
· Pobieranie ksera aktualnej legitymacji szkolnej/studenckiej/nauczycielskiej odbywa się na podstwie przepisów umowy zawartej z
Urzędem Marszałkowskim i wymogami wynikającymi z niej.
· Administrator, może przekazać dane osobowe tylko upoważnionym podmiotom na podstawie odrębnych (nadrzędnych) przepisów
prawa.
· Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji o zasadach przetwarzania, kontroli, poprawiania i
zabezpieczenia danych osobowych, a także prawo do złożenia sprzeciwu wobec ich dalszego przetwarzania.
· Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznane zostanie, iż
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora danych narusza przepisy niniejszego ogólnego rozporządzenia.

Oświadczam, iż zapoznałem się z powyższym regulaminem i zobowiązuję się do jego przestrzegania
podpis wnioskodawcy

