spółka z o.o.
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław

Wrocław, dnia ......................................................

Wniosek o wydanie karty elektronicznej do kodowania biletów
okresowych (EM-karty) na linie 908 i 930.

5.Zdjęcie

1.Dane osoby zamawiającej:
Miejsce na zdjęcie
Imię

Nazwisko

Gmina Wrocław (siedziba: pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław) informuje, że jest administratorem Pani/Pana danych osobowych. Dane
kontaktowe: Sebastian Sobecki tel. 71 777 77 24, e-mail: iod@um.wroc.pl, adres: j.w.
Podane dane są przetwarzane w celu wydania EM-karty oraz personalizacji elektronicznej karty. W tym celu będą przetwarzane: imię i
nazwisko, wizerunek (zdjęcie), numer karty, nr ewidencyjny.
Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana zgoda.
Ponadto Gmina Wrocław przetwarza w celu zawarcia umowy przewozu oraz wydania na żądanie faktury VAT następujące dane osobowe:
a) rodzaj biletu;
b) trasa (relacja);
c) nr linii;
d) nr kursu;
e) data ważności biletu;
f) data sprzedaży biletu;
g) NIP;
h) nazwa firmy;
i) REGON;
j) adres prowadzonej działalności gospodarczej.
Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych ww. celach, a po
wycofaniu zgody aż do dnia upływu terminu wynikającego z przepisów prawa podatkowego dla udokumentowania sprzedaży biletów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Pani/Pana dane osobowe zostaną udostępnione operatowi miejskie komunikacji na terenie Wrocławia i Gminy Wiszna Mała tj. Dolnośląskim
Linią Autobusowym Sp. z o.o., ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław.
Ponadto dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom współpracującym z administratorem w celu prawidłowej realizacji usługi.
Pani/Panu przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych :
- prawo do wycofania zgody,
- prawo do dostępu do swoich danych osobowych,
- prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych,
- prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
- prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania swoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym,
powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu
administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Pani/Pana dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie
przesłanie jest technicznie możliwe.
Prawo wycofania zgody
Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym przysługuje prawo wycofania zgody na przetwarzanie
danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie
Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę można wycofać poprzez złożenie oświadczenia w punkcie wydania EM-karty.
Prawo wniesienia skargi
Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochrona danych osobowych, tj. Prezesa
Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wrocław należy zaznaczyć krzyżykiem „X” wskazane
poniżej pole:
Wyrażam zgodę, aby moje dane osobowe w zakresie obejmującym : imię i nazwisko, wizerunek (zdjęcie), nr karty EMkarty, były przetwarzane przez Gminę Wrocław w celu wydania EM-karty.

................................................
Data składania oświadczenia

................................................
czytelny podpis
(imię i nazwisko osoby udzielającej zgodę)

Potwierdzenie odbioru biletu elektronicznego(EM-karty)
Bilet elektroniczny o numerze............................................................................. ..................... wydano w dniu........................................

