
...........................................................
                  (imię i nazwisko)

............................................................

............................................................
                  (adres zamieszkania)

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam,  że  zapoznałem/  am  się  z  instrukcją  użytkownika  Elektronicznej  Karty
Biletowej  „EM-Karta  Pasażera”  Przedsiębiorstwa  Komunikacji  Samochodowej  
w  Oławie  S.A.  i  w  pełni  ją  akceptuję.  Zobowiązuje  się  korzystać  z  Karty  zgodnie  
z zasadami w ww. instrukcji użytkownika.

2. Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są w pełne i prawdziwe.
3. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, iż:

1) Administratorem  Państwa  danych  osobowych  jest  Przedsiębiorstwo  Komunikacji
Samochodowej w Oławie S.A. , z siedzibą ul. Opolska 50, 55 - 200 Oława, wpisana
do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we
Wrocławiu,  pod numerem KRS: 0000076414,  zwany dalej  Administratorem,  który
prowadzi operacje przetwarzania mich danych osobowych.

2) Inspektorem  Ochrony  Danych  w Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  w
Oławie S.A. jest: 
a) Pan Bogusław Golec 
b) nr. tel. 713813201 , adres email: iod@pks.olawa.pl

3) Moje dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu wystawienia Elektronicznej
Karty Biletowej „EM-Karta Pasażera” oraz biletu miesięcznego, a także prowadzenia
ich  ewidencji  i  kontroli,  na  podstawie  i  w  oparciu  o  przepisy  Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4) Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów,
o których mowa w pkt. 3)powyżej.

5) Moje dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom.
6) Moje dane osobowe nie będą przekazywane do żadnego innego państwa trzeciego lub

organizacji międzynarodowej.
7) Moje dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu, 
8) Posiadam prawo do:

a) żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

b) przenoszenia danych,
c) wniesienia sprzeciwu, 
d) wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznacie Państwo, iż przetwarzanie

danych  osobowych  Państwa  dotyczących,  narusza  przepisy  ogólnego
Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

e) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

9) Z praw wskazanych powyżej mogę skorzystać kontaktując się z Inspektorem Ochrony
Danych w Przedsiębiorstwie Komunikacji Samochodowej w Oławie S.A.

4. Oświadczam,  ze  zostałem/am poinformowany/a,  iż  w przypadku  utraty  Elektronicznej
Karty Biletowej  „EM-Karta  Pasażera”  możliwe jest  odpłatne  wydanie  duplikatu  Karty
wraz  z  biletem  o  okresie  ważności  odpowiadającym  biletowi  na  utraconej  Karcie  za

mailto:iod@pks.olawa.pl


okazaniem paragonu. Odpłatność za wydanie duplikatu Karty wynosi 10,00 zł, którą to
kwotę zobowiązuję się uiścić z chwilą złożenia wniosku o wydanie duplikatu Karty.

5. Oświadczam,  ze  zostałem/am poinformowany/a,  iż   Kartę  należy  okazywać  na  każde
żądanie służb kontrolerskich.

Data i czytelny podpis użytkownika Karty...................................................................................

Potwierdzam  odbiór  imiennej  Elektronicznej  Karty  Biletowej  „EM-Karta  Pasażera”  
o numerze ........................................, na której są identyczne dane jak we wniosku.

Data i czytelny podpis użytkownika Karty...................................................................................


