Bielsko-Biała, ................................
data

....................................................
imię i nazwisko wnioskodawcy

....................................................
adres zamieszkania

....................................................
seria i numer dowodu osobistego
...............................................................
nr telefonu
...............................................................
adres e-mail

Wniosek o wydanie karty pasażera „Rodzina+”
Zwracam się z prośbą o wydanie dla członków mojej rodziny, którzy posiadają kartę
„Rodzina+”, karty pasażera „Rodzina+” uprawniającej do zakupu specjalnego imiennego biletu
rocznego na przejazdy komunikacją miejską organizowaną przez Miasto Bielsko-Biała.
UWAGA: Wniosek należy wypełnić czytelnie wielkimi literami.

Wnioskuję o wydanie karty pasażera „Rodzina+” dla następujących członków mojej rodziny:
Imię i nazwisko
członka rodziny

PESEL

Numer karty
„Rodzina+”

Stopień
pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Jednocześnie oświadczam, że w mojej rodzinie wychowują się poza dziećmi wymienionymi
powyżej również:
Imię i nazwisko

Data urodzenia

1

PESEL

Stopień

członka rodziny

DD-MM-RRRR

pokrewieństwa

1.
2.
3.
4.

Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe oraz jestem świadomy/a
odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń oraz zobowiązuję się
niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym
wniosku.
Oświadczam, również że jestem upoważniony/a do złożenia niniejszego wniosku oraz do
odebrania kart pasażera „Rodzina+”, a także złożenia oświadczenia o wyrażeniu zgody na
przetwarzanie wszystkich danych osobowych wymienionych w niniejszym wniosku.

.........................
data

................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 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) (Dz.U. UE L z dnia 4 maja 2016 r.) - zwanego dalej „RODO”ja niżej podpisany/na, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych oraz pozostałych
danych osobowych wymienionych w niniejszym wniosku - zwanych dalej „danymi osobowymi” - przez
Prezydenta Miasta Bielska-Białej w celu otrzymania karty pasażera „Rodzina+”, w zakresie wynikającym
z niniejszego wniosku.
Jednocześnie oświadczam, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO zostałem/am poinformowany/a, że:
1) Administratorem danych osobowych jest Prezydent Miasta Bielska-Białej z siedzibą: Urząd
Miejski w Bielsku-Białej, 43-300 Bielsko-Biała pl. Ratuszowy 1;
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:
a) na adres poczty elektronicznej: iod@um.bielsko.pl,
b) listownie: na adres siedziby Administratora,
c) telefonicznie: 33 49 71 721;
3) dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu otrzymania karty pasażera „Rodzina+”,
4) dane osobowe udostępniłem dobrowolnie i dane te nie będą udostępniane innym podmiotom;
5) przekazane dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż przez okres udziału w „Programie
Rodzina Plus”, a po zakończeniu okresu archiwizacji dane te zostaną usunięte;
6) w okresie, o którym mowa w pkt. 5, posiadam prawo do żądania od Administratora:

2

dostępu do danych osobowych (art. 15 ust. 1 RODO), z zastrzeżeniem art. 5 ustawy
z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych,
b) sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c) usunięcia danych osobowych (art. 17 ust. 1 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 ust. 1 RODO);
w przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy
RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
z siedzibą: 00-193 Warszawa ul. Stawki 2;
zgodę na przetwarzanie danych osobowych mogę wycofać w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem (art. 7 ust. 3 RODO);
przekazanie danych osobowych jest niezbędne do otrzymania karty pasażera „Rodzina+”,,
dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji o ich
przetwarzaniu, w tym profilowaniu (art. 22 ust. 1 RODO).
a)

7)

8)

9)
10)

.........................
data

................................................
czytelny podpis wnioskodawcy

KARTY PASAŻERA „RODZINA+” WYDANO/NIE WYDANO*
Przyczyna odmowy :
 brak posiadania karty „Rodzina+”,
 niespełnienie wymogu wychowywania co najmniej pięciorga dzieci lub wychowywania dzieci
w rodzinnych formach pieczy zastępczej,
Wpisać numer karty „Rodzina+”

………………………….......
podpis osoby
rozpatrującej wniosek

…………………………………..................
podpis osoby zatwierdzającej

Potwierdzam odbiór kart i jednocześnie oświadczam, że dane na kartach pasażera „Rodzina+”
są zgodne z podanymi we wniosku.
......................................
data

...............................................
czytelny podpis

* niepotrzebne skreślić
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