Wniosek o wydanie BusKarty
(wypełniać czytelnie, drukowanymi literami)
Imię
Nazwisko

PESEL
Ulica i numer domu
Miejscowość zamieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość (poczta)

Nr telefonu / adres e-mail*

Miejsce odbioru Bus Karty**

* - podanie numeru telefonu i adresu poczty elektronicznej jest dobrowolne.
Umożliwia kontakt z zamawiającym o realizacji zamówienia.
** Należy wpisać jedną z miejscowości : Poznań, Nowy Tomyśl, Śrem.
Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są pełne i prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin korzystania z BusKarty w PKS Poznań S.A.
Przyjmuję do wiadomości, że:
1.
2.
3.
4.

administratorem danych osobowych, które podałam / podałem we „Wniosku o wydanie BusKarty” jest Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-823 Poznań, ul. Piekary 19;
dane osobowe podaję dobrowolnie w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania przeze mnie z BusKarty PKS Poznań S.A.;
osoby poniżej 16 roku życia nie mogą wyrażać zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodę/wniosek musi podpisać opiekun prawny);
zapoznałem/am się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi przetwarzania moich danych osobowych według Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE;

Data złożenia wniosku

Podpis Wnioskodawcy lub opiekuna prawnego

Wnioski ze zdjęciem należy składać w kasach PKS Poznań.
Opłatę za wydanie pierwszej karty - 10 zł należy wpłacić składając niniejszy wniosek. Opłata za wydanie następnej karty – 20 zł.
BusKartę odbierzesz w terminie maksymalnie 3 dni roboczych od godz. 10.00 w określonym we wniosku miejscu. Wnioski złożone po godz. 13.00
będą traktowane jako złożone w następnym dniu roboczym.
* Lista miejsc, w których można odebrać BusKartę jest dostępna w punktach sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych PKS Poznań.
Wyrażam dobrowolnie zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-823
Poznań, ul. Piekary 19, informacji o moim numerze telefonu oraz moim adresie poczty elektronicznej. Wyrażenie zgody jest niezbędne dla
załatwienia sprawy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Dane te będą wykorzystane przez PKS Poznań S.A. wyłącznie w
celach związanych z realizacją procesu wydania i obsługi Bus Karty, w tym także w celu poinformowania mnie o dokładnym terminie odbioru
BusKarty. Jestem świadoma/ świadomy, że udzielona przeze mnie zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie.
 ZGADZAM SIĘ
Data złożenia wniosku

 NIE WYRAŻAM ZGODY
Podpis Wnioskodawcy lub opiekuna prawnego

Dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-823
Poznań, ul. Piekary 19, podanych w niniejszym wniosku moich danych osobowych w celach marketingowych, w tym zgadzam się na otrzymywanie
materiałów informacyjnych i reklamowych, przekazywanych mi również środkami komunikacji elektronicznej, dotyczących działalności i ofert PKS
Poznań S.A.. Stwierdzam, że zostałam/ zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści dotyczących mnie
danych oraz ich poprawiania. Jestem świadoma/ świadomy, że udzielona przeze mnie zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie.
 ZGADZAM SIĘ
Potwierdzam odbiór karty / data i podpis/

 NIE WYRAŻAM ZGODY
wypełnia kasjer/pobrano opłatę……………..data /podpis…………..

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PKS POZNAŃ S.A.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO)
informujemy osoby korzystające z BusKarty, których danymi dysponujemy, że:
1) administratorem Danych Osobowych, które podaliście Państwo we „Wniosku o wydanie BusKarty” jest Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej w Poznaniu Spółka Akcyjna - siedziba: 61-823 Poznań, ul. Piekary 19 (dalej: administrator, PKS)
2) dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu zamieszkania właściciela spersonalizowanej BusKarta, jak też informacje o
uprawnieniach do ulg lub bezpłatnych przejazdów, numer e-biletu, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu, daty, godziny
oraz numery linii, w której dokonano kasowań biletu będą przetwarzane przez PKS w celach wykonania usługi, reklamacyjnych
(art. 6 ust. 1 pkt b RODO), statystycznych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) oraz w celach wynikających z przepisów
prawa przewozowego, cywilnego, finansowego i podatkowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO); w przypadku wyrażenia zgody również
do celów marketingu (art. 6 ust. 1 lit a RODO),
3) dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez, w tym profilowaniu;
4) administrator deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe na podstawie
dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów
realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego
przetwarzania należeć będą:
• wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych
obiektach znajdujących się na terenach administrowanych przez jak też w autobusach wykorzystywanych do przewozów
pasażerskich,
• marketing usług własnych PKS oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i sportoworekreacyjnych, wśród mieszkańców,
• dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej;
5) osobom, których dane PKS przetwarza przysługują prawa:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa.
6) PKS przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, oraz
przepisami właściwymi w sprawach postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń, niemniej nie dłużej
niż 7 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa;
7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
podwykonawcom związanym z PKS umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców
prawnych, firmy informatyczne. Wykaz tych podmiotów dostępny jest u wyznaczonego w PKS Inspektora Ochrony Danych.
8) administrator, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej;
9) PKS wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
• drogą elektroniczną: iod@pkspoznan.pl
• osobiście w siedzibie Spółki
……………………………….
Podpis wnioskodawcy

