Oświadczenie wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
Jestem świadomy/świadoma, że:
1

Dane osobowe są przetwarzane przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o. o. z siedzibą w Mielcu, 39-300
przy ul. Moniuszki 12. Kontakt z administratorem możliwy jest pod adresem e-mail: sekretariat@mks-mielec.pl
lub listownie.

2

Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji:

3


programu „Mielecka Karta Rodziny trzy plus” zgodnie z jego regulaminem,

regulaminu użytkowania Mieleckiej Karty Miejskiej,

przewozu osób i bagażu zgodnie z przepisami porządkowymi gminnego regularnego przewozu osób .
Dane osobowe mogą być przekazane:

Urzędowi Miejskiemu w Mielcu przy ul. Żeromskiego w zakresie realizacji programu „Mielecka Karta Rodziny
trzy plus”

sądowi, komornikom, policji, firmom windykacyjnym i umieszczane w Krajowym Rejestrze Długów –
wyłącznie w przypadku konieczności egzekwowania należności z tytułu przewozu osób i bagażu.
Dane pozyskane są z Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 na podstawie realizacji Uchwały
Nr XXXVIII/335/2014 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 marca 2014r. w sprawie wprowadzenia na terenie miasta
Mielca Programu działań na rzecz rodzin wielodzietnych pod nazwą „ Mielecka Karta Rodziny trzy plus”. Oprócz
pozyskanych we wniosku danych tj. imię, nazwisko, adres, PESEL, wizerunek, nr telefonu, adres e-mail zbierane
są numery wydanej karty miejskiej oraz dane dot. miejsca i czasu skasowań i kontroli kart oraz miejscu i czasie
zakupu biletów, zgodnie z regulaminem użytkowania karty miejskiej.
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Mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych oraz osoby, której jestem przedstawicielem
ustawowym i możliwość ich poprawiania;
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Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do realizacji celu jaki
opisany został w punkt 2. Nie wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest równoznaczne z
brakiem możliwości wzięcia udziału w programie Mieleckiej Karty Rodziny trzy plus oraz użytkowania Mieleckiej
Karty Miejskiej.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich oraz osób, których jestem przedstawicielem
ustawowym, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.
2002 r. nr 101, poz. 926 z późn. zm.) przez Miejską Komunikację Samochodową Sp. z o. o. z siedzibą przy ul.
Moniuszki 12, 39-300 Mielec. Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/y przez administratora danych o
okolicznościach wskazanych powyżej.
(Uwaga! W przypadku osób niepełnoletnich wymagany jest podpis przedstawiciela ustawowego.)
Imię i nazwisko członków rodziny

Czytelny podpis

Poświadczam autentyczność powyżej złożonych podpisów.
Oświadczam, że przekazane w celu zamieszczenia na Mieleckiej Karcie Miejskiej zdjęcie nie narusza przepisów
prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich,. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe
ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych i innych a w przypadku sporów i roszczeń osób
trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię MKS Sp. z o.o. w Mielcu z wszelkiej
odpowiedzialności w postępowaniach sądowych.

Mielec, dn. ……………………..….…

…………………………………………………………..
imię i nazwisko wnioskodawcy
(przedstawiciela ustawowego)

