Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni

ul. Zakręt do Oksywia 10
81-244 Gdynia

WNIOSEK NR …………/………..(rok)
- o wydanie kart GDYNIA RODZINNA PLUS*
- o przedłużenie ważności kart GDYNIA RODZINNA PLUS*
*niepotrzebne skreślić

WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

1.

imię i nazwisko wnioskodawcy

2.

adres zamieszkania
GDYNIA

3.

nr PESEL

5.

adres email (pole niewymagane)

4. telefon (pole niewymagane)

Wnoszę o wydanie Kart Gdynia Rodzinna Plus dla następujących członków rodziny:
l.p.

Imię i nazwisko

R/D1

Data urodzenia / nr karty
(w przypadku przedłużenia
ważności kart)

PESEL

Podpis2

1
2
3
4
5
6
7
8
1

Wpisać odpowiednio R-rodzic, D-dziecko
Wpisanie danych w polach powyżej oraz złożenie wniosku do rozpatrzenia stanowi w związku z art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)nr 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. Urz. UE L 119, z dnia 4.5.2016r., str. 1–88) (dalej: Rozporządzenie 2016/679) zgodę na
przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy oraz członków jego rodziny Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni w celu rozpatrzenia
niniejszego wniosku oraz wydanie i obsługę kart GDYNIA RODZINNA PLUS przez ZKM w Gdyni.

2

Potwierdzam prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku. Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny zamieszkują
pod podanym we wniosku adresem. Oświadczam, że wszyscy wymienieni członkowie rodziny są mieszkańcami Gdyni.
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Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych przez Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni dla osób składających wniosek
o wydanie lub przedłużenie ważności kart Gdynia Rodzinna Plus
1)

Administratorem Pani/Pana danych osobowych podanych we wniosku przez wnioskodawcę jest Zarząd Komunikacji Miejskiej
w Gdyni przy ul. Zakręt do Oksywia 10, 81-244 Gdynia, NIP: 586-10-51-214 REGON: 190606287 (dalej: „Administrator”).
2) We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych należy kontaktowad się z Inspektorem Ochrony Danych
powołanym przez Administratora, drogą elektroniczną na następujący adres e-mail: iodo@zkmgdynia.pl.
3) Podane przez wnioskodawcę dane osobowe – jego oraz członków jego rodziny - będą przetwarzane:
a. w celu rozpatrzenia wniosku o wydanie lub przedłużenie ważności kart „Gdynia Rodzinna Plus” - podstawą prawną przetwarzania
danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia PE 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, dalej: Rozporządzenie);
b. w celu wydania kart „Gdynia Rodzinna Plus” oraz prowadzenia ich obsługi, w tym kodowania, a także prowadzenia ich ewidencji podstawą prawną jest niezbędnośd do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia);
c. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości prowadzenia marketingu
bezpośredniego, czynności analitycznych i statystycznych, a także ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeo lub obrony
przed takimi roszczeniami przez Administratora - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes
Administratora (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia).
4) Dane osobowe podane we wniosku mogą byd przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane
z rozpatrzeniem wniosku lub wykonywaniem umowy o wydanie i obsługę karty elektronicznej „Gdynia Rodzinna Plus”, w tym
dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne) lub
podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Ponadto dane mogą byd przekazywane innym podmiotom, z którymi
Administrator prowadzi współpracę dotyczącą kart elektronicznych. Administrator może także przekazywad Pani/Pana dane osobowe
uprawnionym organom, w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
5) Dane osobowe zawarte we wniosku będą przetwarzane przez Administratora przez okres rozpatrywania wniosku o wydanie kart
„Gdynia Rodzinna Plus” oraz okres obowiązywania umowy o wydanie i obsługę kart lub przez okres 3 miesięcy od daty złożenia
wniosku o wydanie lub przedłużenie ważności karty „Gdynia Rodzinna Plus”. i ich nieodebrania od Administratora. Okres
przetwarzania danych osobowych może zostad każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeo, jeżeli przetwarzanie
danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeo lub obrony przed takimi roszczeniami przez
Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
6) W związku z przetwarzaniem danych osobowych zawartych we wniosku przez Administratora, osobom, których dane dotyczą,
przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych.
7) Osobie, której dane dotyczą przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn
wskazanych w pkt. 3 ppkt c) powyżej, w związku z jej szczególną sytuacją.
8) Osoba, której dane dotyczą posiada także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych
osobowych, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy
Rozporządzenia lub inne przepisy obowiązującego prawa.
9) Podanie danych osobowych we wniosku o wydanie lub przedłużenie ważności kart „Gdynia Rodzinna Plus” jest dobrowolne, niemniej
brak podania danych będzie skutkował brakiem możliwości rozpatrzenia wniosku oraz zawarcia i wykonania umowy na wydanie oraz
obsługę kart „Gdynia Rodzinna Plus”.
10) Dane osobowe podane we wniosku nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

…………………………………………
data i podpis osoby składającej wniosek
Uwagi:
Wraz z wnioskiem należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:
- dowód tożsamości ze zdjęciem,
- w przypadku dzieci – akt urodzenia, dokument potwierdzający przysposobienie,
- w przypadku dzieci w wieku szkolnym – dodatkowo ważna legitymacja szkolna,
- w przypadku studentów do 24 roku życia – dodatkowo ważna legitymacja studencka,
- w przypadku dzieci niepełnosprawnych do 24 roku życia – ważne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
- w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej – postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinnej pieczy
zastępczej,
- w przypadku osób, prowadzących rodzinny dom dziecka – zarządzenie Prezydenta powołujące na stanowisko Dyrektora placówki oraz
wykaz podopiecznych.
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