Wniosek o wydanie Puławskiej Karty Miejskiej (e-karty)
WYBIERZ RODZAJ BILETU
IMIENNY ZE ZDJĘCIEM
NA OKAZICIELA
DUPLIKAT BILETU
AKTUALIZACJA DANYCH
Imię

DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU ____________________
NR KARTY ______________________________________

______________________________________________

ulica _____________________________________________

Nazwisko _____________________________________________

nr domu ____________ nr lokalu _________

PESEL

__________________________________

miejscowość ______________________________________

nr telefonu*

__________________________________

kod pocztowy _______ - _____________
e-mail* ________________________________

RODZAJ BILETU
NORMALNY

PRZEJAZD BEZPŁATNY
UPRAWNIENI DO ULGI

ULGOWY

uczeń dziennej szkoły podstawowej, ponadpodstawowej, policealnej

Kombatant

student

dziecko w wieku przedszkolnym od 4 do 7 roku życia

dziecko lub młodzież od 7 do 18 lat nie objęta obowiązkiem szkolnym w skutek inwalidztwa lub niepełnosprawności

emeryt / rencista

UPRAWNIENI DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
uczeń niepełnosprawny (dom - szkoła)

osoba ociemniała

osoba, która ukończyła 70 lat

inwalida wojenny / wojskowy

osoba o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji

Zasłużony Honorowy Dawca Krwi

opiekun osoby ociemniałej, niewidomej, niepełnosprawnej
DATA OBOWIĄZYWANIA UPRAWNIEŃ DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW _______ - ________ - ___________ LUB BEZTERMINOWO
Nazwa dokumentu uprawniającego do ulgi lub bezpłatnego przejazdu, organ wydający, data ważności (wypełnia pracownik wydający wniosek)

Załączam aktualne zdjęcie (proszę zaznaczyć)
na papierze fotograficznym, jak do dowodu osobistego, kolorowe lub czarno-białe o wym. 35x45 mm podpisane czytelnie na odwrocie
w formie elektronicznej na pendrive , jak do dowodu osobistego (plik w formacie jpg)
Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle bez nakrycia głowy i ciemnych okularów. MZK Puławy zwraca wnioskodawcy przekazaną fotografię przy
odbiorze karty. Zdjęcie zostanie usunięte z systemu informatycznego po wydaniu karty
MIEJSCE ODBIORU KARTY
Biuro Obsługi Klienta, ul. Dęblińska 2A Puławy
POWÓD WYDANIA DUPLIKATU KARTY
karta nieczytelna

karta uszkodzona mechanicznie

utrata karty (zgubienie / kradzież - zakreślić odpowiednie)

inne ___________________________________________________________________________________________
Data ______ - __________ - ___________ Podpis czytelny wnioskodawcy lub opiekuna prawnego _____________________________________
POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU
Wypełnia pracownik przyjmujący wniosek
Data ________ - __________ - ________________

Podpis pracownika _______________________________________________________

POTWIERDZENIE ODBIORU KARTY
KWITUJĘ ODBIÓR KARTY NR: _______________________________________________________________ Dane na karcie są zgodne z podanymi we wniosku
Data ______ - __________ - ___________

* pole nie jest wymagane

Podpis czytelny wnioskodawcy lub opiekuna prawnego ______________________________

Klauzula informacyjna:
Szanowni Państwo,
Realizując obowiązek informacyjny, określony w art. 13 rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27
kwietnia 2016 r. informuję, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunikacji – Puławy spółka z o.o. w Puławach, 24100 Puławy, ul. Dęblińska 2A;
2) z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod adresem
Miejski Zakład Komunikacji – Puławy spółka z o.o. w Puławach, 24-100 Puławy, ul. Dęblińska 2A, mailowo:
iod@mzk.pulawy.pl oraz telefonicznie: 660 465 051;
3) Państwa dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie Puławskiej Karty Miejskiej (dalej jako: „PKM”) przetwarzane
będą na podstawie:
- udzielonej zgody, w celu wydania spersonalizowanej PKM oraz umożliwienia identyfikacji jej właściciela, a w przypadku jej utraty w celu wydania kolejnej PKM, jak również w razie zwrotu biletu zakodowanego na PKM oraz kontaktu
z Państwem w zakresie informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem PKM;
- na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. – Prawo przewozowe w zakresie danych dotyczących: numeru PKM,
daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu zakodowanego na PKM, numeru punktu zakupu biletu, godziny, daty oraz
linii, w której aktywowano PKM, godziny i daty kontroli, zablokowanych PKM – dane te będą przetwarzane przez MZK
Puławy w celach windykacyjnych i reklamacyjnych związanych ze świadczeniem usług przewozowych w związku z realizacją uprawnień wynikających z przepisu prawa;
- na podstawie ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów;
4) Pana/Pani dane osobowych mogą zostać udostępnione podmiotom przetwarzającym na nasze zlecenie np. dostawcom
usług IT;
5) Państwa dane osobowe będą przechowywane do zakończenia świadczenia usług związanych z Puławską Kartą Miejską z
wyjątkiem wizerunku, który zostanie usunięty niezwłocznie po wydaniu karty;
6) posiada Pani/Pan prawo do:
- dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
- prawo do usunięcia danych osobowych,
- prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
- prawo do wycofania uprzednio wyrażonej zgody; wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
7) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez administratora
będzie skutkować brakiem możliwości wydania Puławskiej Karty Miejskiej;
8) Państwa dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
9) Administrator nie planuje przetwarzać danych osobowych w celu innym niż cel, w którym dane osobowe zostały zebrane;
Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie Puławskiej Karty Miejskiej w związku z wydaniem
karty i dalszą jej obsługą.
……………………………………………………..

Podpis czytelny wnioskodawcy lub opiekuna prawnego

* pole nie jest wymagane

