
WNIOSEK O WYDANIE 
ELEKTRONICZNEGO BILETU MIESIĘCZNEGO       
 
DANE O UŻYTKOWNIKU BILETU MIESIĘCZNEGO 
Imię 

                          

Nazwisko 

                          

PESEL                                                                                                                                                                             Tel. kontaktowy 

                     

ADRES ZAMIESZKANIA 
Ulica 

                          

Numer domu                                                                                    Numer lokalu 

             

Kod pocztowy                                                                     Miejscowośc 

                         

   

Trasa: 
I WARIANT 
przystanek początkowy (dokładna nazwa przystanku) godzina odjazdu 

                          

 
przystanek końcowy (dokładna nazwa przystanku)       

                          

 II WARIANT 
przystanek początkowy (dokładna nazwa przystanku) godzina odjazdu 

                          

 
przystanek końcowy (dokładna nazwa przystanku)       

                          

  Bilet normalny*                                 Bilet ulgowy* 

            
                                                                                                   Rodzaje ulgi ustawowej*         

 49% -uczeń do ukończenia 24 roku życia – (komunik. zwykła przyśp.) 

 51% -student do ukończenia 26 roku życia (komunik. zwykła przyśp.) 

 51% -doktorant do ukończenia 35 roku życia – (kom. zwykła przyśp.) 

 33% -nauczyciel (komunik. zwykła ) 

 37% -osoba niewidoma 

 51% -osoba niewidoma ,niesamodzielna (komunikacja pośpieszna) 

 93% -osoba niewidoma ,niesamodzielna (komunikacja zwykła) 

 78% -dziecko niepełnosprawne 

 

Rodzaj dokumentu uprawniającego do korzystania z biletu ulgowego 

                          

Numer dokumentu uprawniającego do korzystania z biletu ulgowego 

                          

 

Pieczęć szkoły 
(dotyczy biletów z ulgą 49%,51%,78%) 

                                                                                  
         Oświadczenie 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w 
Kłodzku S.A. – Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679z27 kwietnia 2016 r. ws. Ochrony osób 
fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE(RODO) 

                      Data złożenia wniosku                                                                                                                     podpis wnioskodawcy 
 
                        ………………………………...                                                                                                                      

  



                                                                                                                                                                                    ………………………………… 
*należy zaznaczyć właściwy 
 
 

 
Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane 

 

 Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 r. ws. Ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(RODO), 

informujemy, iż: 

 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Kłodzku S. A. z siedzibą w Kłodzku przy ul. Dusznickiej 1, KRS0000074657, 

NIP 8830000720. 

 

2.Pani/Pana dane osobowe, podane w trakcie telefonicznego lub mailowego zgłoszenia rezerwacji 

biletów w wewnętrznym systemie rezerwacyjnym PKS w Kłodzku S. A., będą przetwarzane w 

celu dokonania rezerwacji biletu/biletów na kurs autobusowy. 

 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do organizacji 

międzynarodowych. 

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację celów 

przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. 

 

5. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec 

przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

 

6. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.  

Skorzystanie z prawa do cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce 

na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

 

7. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan z Inspektorem 

Ochrony Danych powołanym przez Administratora (adres e-mail: iod@pks-klodzko.pl) 

 

8 Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne o ochronie 

danych osobowych. 

 

8. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi zostały 

zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również osobom i podmiotom 

na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych 

osobowych. 

 

10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 
        Mając na uwadze powyższe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych we 

wniosku o wydanie biletu miesięcznego. 

Data Imię Nazwisko Podpis 

    

 

 

mailto:iod@pks-klodzko.pl

