Wypełnia pracownik MKS
Data wpływu wniosku

Wydano kartę dla opiekuna
o numerze (jeśli dotyczy)

Wydano kartę o numerze

WNIOSEK O WYDANIE SPERSONALIZOWANEJ MIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ
– BILETU ELEKTRONICZNEGO
IMIĘ
NAZWISKO
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
ULICA/MIEJSCOWOŚĆ

NR DOMU

KOD POCZTOWY

NR LOKALU

POCZTA

TELEFON*

EMAIL*

Do wniosku należy załączyć aktualne zdjęcie o wymiarach 3,5cm x 4,5cm. MKS zwraca fotografię przy odbiorze karty.
Zdjęcie zostanie usunięte z systemu informatycznego po wydaniu karty.

RODZAJ BILETU

□ NORMALNY

□ ULGOWY

□ BEZPŁATNY

□ DLA OPIEKUNA

UPRAWNIENIA DO ULGI
dziecko od 4 do 7 roku życia
uczeń dziennej szkoły podstawowej, ponadpodstawowej do 21 roku życia/ student **
emeryt / rencista **
osoby o umiarkowanym / lekkim ** stopniu niepełnosprawności

UPRAWNIENIA DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW
osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności /dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności /niewidomi**
zasłużony honorowy dawca krwi / zasłużony dawca przeszczepu **
osoby, które ukończyły 70 lat (senior)
działacze opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowane z powodów politycznych
Inne …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
OKRES OBOWIĄZYWANIA UPRAWNIENIA DO ULGI LUB DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW:

□ ___-___-______

□ BEZTERMINOWO

_________________________________
nazwa i numer dokumentu

ODBIÓR KARTY
Centrum Obsługi Klienta(COK), ul. Moniuszki 12, Mielec (tel. 17 583 77 33 w.43)
Punkt Obsługi Klienta (POK), ul. Rynek 6, Mielec (tel. 17 586 20 62)
Punkt Obsługi Klienta (POK - Dworzec), ul. Jagiellończyka 7, Mielec (tel. 17 250 62 07)
*dane podawane dobrowolnie
**odpowiednie zaznaczyć

__________
podpis pracownika

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz.U. UE L z 2016 r. 119, s. 1) – dalej RODO, informujemy że:
1.
2.
3.

-

4.

5.
6.
7.
8.
9.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Komunikacja Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, nr tel.17 583 77 33,
adres email: sekretariat@mks-mielec.pl
Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: email iod@mks-mielec.pl , nr tel. 17 583 16 69.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 a) (zgoda dotyczy numeru telefonu lub adresu email) art. 6 ust.1 b)
(przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy) oraz art. 6 ust.1 f) (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora ) ww. Rozporządzenia w celach:
umożliwienia identyfikacji właściciela spersonalizowanej Mieleckiej Karty Miejskiej – biletu elektronicznego (zwanej dalej MKM);
wydania kolejnej nowej MKM umożliwiającej odczyt zapisanych na niej informacji wraz z odtworzeniem daty ważności biletu w przypadku utraty lub
uszkodzenia;
zwrotu lub przeniesienia środków zgromadzonych na karcie na inną kartę lub zwrotu biletu okresowego;
przekazywania informacji związanych z korzystaniem z MKM;
reklamacyjnych i windykacyjnych.
Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom, które na
podstawie stosownych umów podpisanych z MKS Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, których Administratorem jest MKS Sp. z o.o. w tym firmie
informatycznej i kancelarii prawnej.
Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych w granicach przewidzianych przepisami
prawa. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z
prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Dane będą przetwarzane do czasu ważności e-karty wynikającego z Załącznika Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 5/18 z dnia 29.06.2018 r. Regulaminu
posługiwania się biletami elektronicznymi. Przekazane zdjęcie zostanie usunięte z systemu informatycznego niezwłocznie po wyrobieniu Karty.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz brak ich podania uniemożliwia wyrobienie karty.
Jeżeli wyrażą Państwo dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu e-mail MKS przekaże
telefonicznie lub mailowo informacje związane z wydaniem i użytkowaniem karty. W przypadku braku wyrażenia ww. zgody nie będzie możliwe
telefoniczne lub mailowe podanie informacji. Podanie numeru telefonu, adresu e-mail jest dobrowolne.
Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

• Oświadczam,

iż podane przeze mnie dane są zgodne ze stanem faktycznym. W przypadku zmiany danych podanych we wniosku,
w szczególności uprawniających do zakupu biletu uczniowskiego zobowiązuję się poinformować MKS o powyższej zmianie w ciągu 7 dni.

• Oświadczam, że zapoznałem/am się z powyższą informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, podane przeze mnie dane osobowe

są prawdziwe, a przekazane w celu zamieszczenia na MKM 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 oraz oświadczam, że 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.

•

zaznaczenie tej zgody jest wymagane

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci numeru telefonu/ adresu email w celu telefonicznego lub mailowego
kontaktu ze strony MKS sp. z o.o. celem przekazania informacji związanych z wydaniem i użytkowaniem Mieleckiej Karty Miejskiej.

Czytelny podpis wnioskodawcy
lub opiekuna prawnego

Data

POTWIERDZENIE ODBIORU MIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ
Potwierdzam odbiór spersonalizowanej mieleckiej karty miejskiej o poniższym/-ch numerze/numerach.
Oświadczam, że dane na karcie są zgodne z podanymi we wniosku oraz że znane mi są zasady użytkowania
karty - biletu elektronicznego.

Numer
karty
Dla opiekuna (jeżeli dotyczy)

Data, czytelny podpis
wnioskodawcy lub
opiekuna prawnego

ADNOTACJE

Wszelkie informacje dotyczące spersonalizowanej Mieleckiej Karty Miejskiej – biletu elektronicznego, można uzyskać w Centrum
Obsługi Klienta, ul. Moniuszki 12, 39-300 Mielec, tel. 17 583 77 33 w.43 lub na stronie internetowej mks-mielec.pl

