Wniosek
o wydanie Bus Karty PKS Piła
Proszę o wydanie BUS KARTY PKS Piła:
Imię
Nazwisko
PESEL
Ulica i numer domu
Miejscowość zamieszkania
Kod pocztowy
Miejscowość (poczta)
Nr telefonu

(dobrowolnie, za zgodą wnioskodawcy)

Adres e-mail
Miejsce odbioru Bus Karty*
* Należy wpisać jedną z miejscowości : Piła, Chodzież, Wągrowiec, Wyrzysk.

Data złożenia wniosku:
 Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są pełne i prawdziwe
(Zaakceptuj oświadczenie symbolem X).
 Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin korzystania z Bus
Karty w PKS Piła (Zaakceptuj oświadczenie symbolem X).
Informacja:
1. Wypełniony czytelnie wniosek należy złożyć w wybranej kasie biletowej. Do wniosku
należy dołączyć fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm (zdjęcie do legitymacji, dowodu
lub paszportu). Zdjęcie na odwrocie należy opisać (imię, nazwisko i nr PESEL). Można
również dołączyć fotografię na płycie CD w formacie JPG, w rozdzielczości nie mniejszej
niż 295 x 355 pikseli. Płyta musi być opisana (imię, nazwisko, nr PESEL), a nazwa
fotografii musi być zgodna z nr PESEL. Dostarczone zdjęcia nie podlegają zwrotowi.
2. Odbiór Bus Karty nastąpi we wskazanej przez Wnioskodawcę kasie biletowej.
Zgoda wnioskodawcy niezbędna do wykonania usługi
Przyjmuję do wiadomości, że wyrażone poniżej zgody w zadeklarowanych celach mogą być przeze mnie wycofane w każdym czasie.
Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie danych nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego
administrator danych dokonywał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody nastąpić może w każdym czasie i w
dowolnej formie, w tym na piśmie lub e-mailem na adres pkspila@pkspila.pl, telefonicznie na nr 67-212 20 24 względnie osobiście w
siedzibie Spółki.

Wyrażam zgodę na czasowe przechowywanie przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Pile - siedziba: 64-920
Piła, ul. Przemysłowa 23 mojego wizerunku utrwalonego na fotografii załączonej przeze mnie do „Wniosku o wydanie Bus Karty PKS
Piła”. Przyjmuję do wiadomości, że PKS Spółka z o.o. w Pile przechowywała będzie tę fotografię w celu ewentualnego wydania duplikatu
Bus Karty przez okres 36 miesięcy od dnia złożenia przeze mnie przedmiotowego wniosku, a po upływie tego okresu PKS Spółka z o.o.
w Pile trwale usunie mój wizerunek z prowadzonego zbioru danych.
 TAK

 NIE

Zgody dobrowolne o charakterze nieobowiązkowym
Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażam dobrowolnie zgodę na
przesyłanie na wskazany przeze mnie adres e-mail informacji handlowej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Spółka z
o.o. w Pile – siedziba: 64-920 Piła, ul. Przemysłowa 23.
 TAK

 NIE

Zgodnie z art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne wyrażam dobrowolnie zgodę na przesyłanie na
wskazany przeze mnie numer telefonu, którego jestem użytkownikiem, informacji handlowej przez Przedsiębiorstwo Komunikacji
Samochodowej Spółka z o.o. w Pile,
 TAK

 NIE

Przyjmuję do wiadomości, że 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):

1)
2)

3)
4)
5)

Administratorem Danych Osobowych, które podaliście Państwo we „Wniosku o wydanie BUS-KARTY” jest Przedsiębiorstwo
Komunikacji Samochodowej Spółka z o.o. w Pile – siedziba: 64-920 Piła, ul. Przemysłowa 23.
Dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu zamieszkania właściciela spersonalizowanej BUS-KARTY, 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 Sp. z o.o. w Pile 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 i gospodarczego (art. 6 ust. 1 lit c RODO).
Podanie danych osobowych w niniejszym formularzu ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do obsługi
wniosku o wydanie "BUS-KARTY".
Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez PKS Sp. z o.o. w Pile, w tym
profilowaniu.
Administrator Danych 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 należały
będą:

wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych
obiektach znajdujących się na terenach administrowanych przez PKS Sp. z o.o. w Pile, jak też w autobusach
wykorzystywanych do przewozów pasażerskich,


marketing usług własnych PKS Sp. z o.o. w Pile oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw,

dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
6) Osobom, których dane PKS Sp. z o.o. w Pile 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;
7) PKS Sp. z o.o. w Pile przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w
pkt. 2, oraz przepisach właściwych w sprawach postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń, niemniej nie
dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych Spółki.
8) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa oraz
podwykonawcom związanym z PKS Sp. z o.o. w Pile umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. firma
uprawniona do kontroli biletowych, kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne. Wykaz tych podmiotów dostępny jest u
wyznaczonego w Spółce Inspektora Ochrony Danych.
9) Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej.
10) PKS Sp. z o.o. w Pile wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się: telefonicznie: 67 211 03 33.,
drogą elektroniczną: kadry@pkspila.pl. osobiście w siedzibie Spółki, pokój nr 10

