DEKLARACJA ZAKUPU BILETU MIESIĘCZNEGO
Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………….........
Adres …………………………………………………………………………………………………….
Nr telefonu ………………………………………………………………………………………………
Nr legitymacji szkolnej/ indeksu ………………………………………………………………………
Przystanek początkowy ………………………………………………………………………………...
Przystanek końcowy ……………………………………………………………………………………
Miesiąc na który chcesz zakupić bilet …………………………………………………………………
Cena biletu ……………………………………………………………………………………………...
Sposób dostarczenia biletu (odbiorę osobiście u kierowcy/ proszę dostarczyć pod wskazany
adres……………………………………………………………………………………………………..
Podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia……………………………………
Płatne gotówka przy odbiorze lub przelewem:
PUT Sapikowski Wojciech
Stare Grądy 34, 62-580 Grodziec
Bank: BNP Paribas, nr konta: 17 2030 0045 1110 0000 0169 3710

Obowiązek informacyjny z art. 13 RODO
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tekst w języku polskim:
Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Nr 4.5.2016) (RODO), informujemy iż:


administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Transportowe Sapikowski Wojciech z siedzibą w Starych
Grądach 34, 62-580 Grodziec. Dane kontaktowe/korespondencyjne: PUT Sapikowski Wojciech Stare Grądy 34, 62-580 Grodziec, tel. 605-979759, email: wojciechsapikowski@gmail.com;



Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą celem sprzedaży biletów (w zakresie działalności administratora);



podstawę przetwarzania Pana/Pani danych osobowych stanowi wyrażona przez Pana/Panią* zgoda;



odbiorcą Pana/Pani danych osobowych będą PUT Sapikowski Wojciech Stare Grądy 34, 62-580 Grodziec;



administrator danych nie ma zamiaru przekazywać Pana/Pani danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
w tym również do takich w stosunku do których Komisja Europejska stwierdziła odpowiedni stopień ochrony;



przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora danych dostępu do danych osobowych Pana/Pani dotyczących, ich sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych , prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody
dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;



przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego
Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;



podania danych osobowych; nie ma żadnych konsekwencji niepodania danych osobowych poza tym, iż w takim przypadku nie będą do Pana/Pani
kierowane informacje marketingowe oraz nie będzie możliwe wykonanie czynności związanych z wykonaniem usług świadczonych w ramach
działalności Przedsiębiorstwa Usługowo-Transportowego Sapikowski Wojciech.
Akceptuję obowiązek informacyjny
Podpis rodzica lub pełnoletniego ucznia …………………………………………………………………….

