Nr wniosku ……………………………………
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o.
ul. Starzyńskiego 20
08-102 Siedlce
Tel. 025 632 84 36, 025 632 22 91

Siedlce dnia …………………………………..

Data odbioru Karty w COK ………….

Nr Karty Miejskiej ……………..
(wypełnia pracownik COK)

WNIOSEK O WYDANIE SIEDLECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ
IMIENNEJ (NORMALNEJ, ULGOWEJ)*

NAZWISKO
IMIĘ/IMIONA
NR PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA …………………………………………………………………………………………………………………………………………
ulica
nr domu
nr lokalu
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

miejscowość

kod pocztowy

Zamawiam bilet:
Oznaczenie biletu:
normalnego wpisać – N, ulgowego wpisać - U oraz wartość ulgi np. U25, U50, U100, U37, U49, U78.

WYDANIE KARTY BILETU LEKTRONICZNEGO.

ZAKODWANIE ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ.

AKTUALIZACJA DANYCH

1. Karta wystawiana jest bezpośrednio w chwili złożenia wniosku. Pierwszej wpłaty wartości zamówionego
biletu dokonujemy w momencie odbioru karty.
2. Karta może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.
3. Potwierdzenie prawa do ulgi okazać należy pracownikowi COK do wglądu wraz z wnioskiem. Posiadacz
imiennej karty miejskiej ulgowej nie ma obowiązku okazywania tego potwierdzenia podczas kontroli
biletów w autobusie. Wystarczy, jeżeli posiadamy dokument potwierdzający tożsamość.
4. W przypadku utraty Karty Miejskiej imiennej należy zgłosić się osobiście w COK w celu jej zablokowania
lub zadzwonić pod numer telefonu 25 6322291.
5. Po zablokowaniu Karty istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanej kwoty na nową Kartę.
6. Wartość kwoty, jaka zostanie przeniesiona na odtworzoną kartę ustalana zostanie na podstawie
informacji zawartych w systemie biletowym. MPK nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie karty od
chwili zgubienia do momentu zgłoszenia w COK.
7. Odtworzenie zagubionej karty wykonać można jedynie w COK. Opłata za odtworzenie danych zawartych
na utraconej karcie wynosi 10 zł.
8. Kartę Miejską należy okazywać na każde żądanie służb rewizorskich.
9. Oświadczam, że zapoznałem / am się z powyższymi informacjami dotyczącymi Karty Miejskiej i w pełni
je akceptuję. Zobowiązuję się korzystać z karty zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie MPK sp. z
o.o. w Siedlcach.
10. Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe.
11. Wyrażam wyraźną i dobrowolną zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez MPK
w Siedlcach Sp. z o.o., moja zgoda spełnia wszystkie warunki, o których mowa w art. 7 RODO.
12. Oświadczam, że zostałem / am zapoznany z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (klauzulą
informacyjną), stanowiącą załącznik do wniosku.

Potwierdzenie odbioru SKM……………………………….
* niepotrzebne skreślić

Podpis Wnioskodawcy…………………………………

Klauzula informacyjna – informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z obowiązkiem informacyjnym wynikający z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. o ochronie
danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 922), także rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., art. 13 ust. 1 i ust. 2 w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO)
zostałem(am) poinformowany(a), iż:

1) Administratorem Danych Osobowych (podmiotem przetwarzającym dane osobowe) jest Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Siedlcach Sp. z o.o., ul. Starzyńskiego 20, 08-102 Siedlce.
2) Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych w MPK w Siedlcach Sp. z o.o.:
IOD@mpk.siedlce.pl
3) Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach realizacji i świadczenia usług
pasażerskich z pakietu Siedleckiej Karty Miejskiej oraz ewidencyjnych.
4) Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, przenoszenia
danych, wniesienia sprzeciwu, także ograniczenia zakresu lub usunięcia danych niewymaganych dla
osiągnięcia realizacji usługi pasażerskiej,
5) Posiada Pani/Pan prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych
niewymaganych dla osiągnięcia realizacji usługi pasażerskiej,
6) Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez świadczenie usługi Siedleckiej Karty
Miejskiej jest obowiązkowe i warunkuje wydanie imiennej Siedleckiej Karty Miejskiej, a w
pozostałym zakresie dobrowolne,
7) Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi w sprawie przetwarzania swoich danych osobowych do
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8) Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane,
9) Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane podmiotom
trzecim, a odbiorcami danych będą mogły być tylko instytucje upoważnione z mocy prawa,
10) Pani/Pana dane osobowe nie będą w żadnej formie przekazywane i udostępniane do krajów trzecich,
11) Dane osobowe będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż wymagany w obowiązującym
Administratora prawie wewnętrznym (do lat 10), zatwierdzonym przez Dyrektora Archiwum
Państwowego.

