ZAMÓWIENIE NA BILET MIESIĘCZNY
(PROSZĘ WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

INFORMACJA O PRZETWARZANIU PRZEZ
P.W.H.D. DANYCH OSOBOWYCH ZGODNIE
Z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679
Z DNIA 27 KWIETNIA 2016 R.

Imię i nazwisko: ..............................................................
ODBIÓR BILETU NA TYM SAMYM KURSIE PO 2 DNIACH
ROBOCZYCH Godz.:................ skąd ............................................
Kierowca.......................................cena ........................................... ..

-

Adres:

(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

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

tel........................... @: ..................................................
nr legitymacji szk. lub dowodu os.: ................................
Rodzaj biletu:

Normalny

49 % Uczeń

51% Student < 26 lat, Doktorant

33% Nauczyciel

78% Dziecko niepełnosprawne

↑ nie odcinać !!! ↑

ul. ............................................PESEL: ...........…...........

Kaucja za kartę magnetyczną (bilet kupowany pierwszy raz)

przystanek początkowy:

przystanek końcowy:

ZDJĘCIE:

Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, art. 12 i 13 RODO wypełnienie specjalnego
druku przygotowanego przez P.W.H.D. pn. „Zamówienie na bilet
miesięczny” i udostępnienie w ten sposób danych osobowych jest
równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych przez
firmę „Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bartosz Dyrda” z siedzibą
w Słotwinie 16a, 58-100 Świdnica, zwaną dalej Administratorem, w celu
sprzedaży usługi pn. „imienny bilet miesięczny”.
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu zakupu ww.
usługi. Podstawą przetwarzania danych jest umowa zawarta poprzez
sprzedaż usługi pn. „imienny bilet miesięczny”. Odbiorcami danych mogą
być podmioty zajmujące się obsługą informatyczną Administratora
danych. Nabywca usługi ma prawo wycofania zgody w dowolnym
momencie. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody,
a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących
Administratorowi danych i w stosunku do niego.
Nabywca usługi ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich
danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Wypełnienie druku pn. „Zamówienie na bilet miesięczny” jest równoznaczne
z zapoznaniem się z treścią niniejszej informacji oraz potwierdzeniem
zapoznania się z pełną informacją o przetwarzaniu przez Administratora
danych osobowych zgodnie z RODO dostępną na stronie internetowej
Administratora pod adresem: http://pwhd.pl.

PIECZĄTKA SZKOŁY (uczeń/student)
UWAGA!!! Wypełnienie zamówienia jest
równoznaczne z zapoznaniem się z informacją obok
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UWAGA !!! WYPEŁNIĆ TYLKO 1 EGZ. ODCIĄĆ TYLKO WE WSKAZANYM MIEJSCU !!!

