WNIOSEK O WYDANIE BILETU MIESIĘCZNEGO IMIENNEGO
ULGOWEGO
Nazwisko i imię ..................................................................................................................................................

( PESEL )

Adres zamieszkania :

kod pocztowy

………………………………………………….
miejscowość

……….…………......................................
ulica, nr domu, lokalu

Proszę o wydanie identyfikatora i sprzedaż biletu miesięcznego imiennego ulgowego dla niżej podanej relacji:
PRZYSTANEK WSIADANIA

PRZYSTANEK DOCELOWY

Wnioskodawca jest uczniem* studentem* nauczycielem* w roku szkolnym* akademickim*…...............................................................
Legitymacja szkolna* studencka* nauczyciela* inna*……………………………………………….

nr……………………………..,

(wpisać jaka)

której kserokopię dołączam do wniosku.
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w systemie komputerowym firmy HM TRANS s. c. Hubert Kalman,
Marcin Stasiak w Płońsku oraz przetwarzanie tych danych dla potrzeb sprzedaży biletów miesięcznych.
………...………………………………………………………..

( data i czytelny podpis wnioskodawcy** )

WYPEŁNIA PRACOWNIK FIRMY

Wydano identyfikator, sprzedano bilet miesięczny relacji ………………………………………………………………………………
Rodzaj przyznanej ulgi ustawowej……………………………………………………………………………………………………….

INFORMACJE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Bilety miesięczne imienne sprzedawane są wyłącznie z ważnością na okres jednego miesiąca kalendarzowego ( od pierwszego do ostatniego dnia danego
miesiąca ).
W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i powinien wykupić bilet ponownie. Wtórników biletów utraconych nie wydaje się.
Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma bezwzględne pierwszeństwo do przejazdu w kursie wyznaczonym na bilecie miesięcznym.
Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma prawo do przejazdów tylko w relacji określonej na bilecie miesięcznym.
Przy wsiadaniu do autobusu podróżny ma obowiązek bez wezwania okazać bilet wraz z dokumentem potwierdzającym jego ważność kierowcykonduktorowi. Ponadto podróżny ma obowiązek okazywać bilet na każde wezwanie kierowcy-konduktora oraz osób kontrolujących.
Pasażer chcący wykupić bilet miesięczny imienny po raz pierwszy zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia wniosku, przy zakupie biletu miesięcznego
ulgowego pasażer musi okazać dokument uprawniający do korzystania z ulgi. Przy zakupie kolejnych biletów pasażer ma obowiązek okazać otrzymany od
przewoźnika identyfikator.
W celu zakupu biletu miesięcznego imiennego szkolnego na miesiące lipiec i sierpień, a w przypadku studentów również wrzesień należy dostarczyć
zaświadczenie o odbywaniu praktyki wystawione przez szkołę lub uczelnię ( w zaświadczeniu musi być ściśle określona miejscowość ,w której uczeń lub
student odbywać będzie praktykę).

Z powyższymi informacjami zapoznałem się i przyjmuję je do wiadomości, co potwierdzam własnoręcznym
podpisem.
……………………………………………………………………

( data i czytelny podpis wnioskodawcy***)
* PODKREŚLIĆ ODPOWIEDNIE
** W PRZYPADKU OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ ZGODY UDZIELA RODZIC LUB OPIEKUN PRAWNY
***PODPIS RODZICA LUB OPIEKUNA PRAWNEGO, W PRZYPADKU GDY WNIOSKODAWCĄ JEST OSOBA NIEPEŁNOLETNIA

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych przez firmę HM TRANS S.C. Hubert Kalman, Marcin Stasiak
1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych:
Imię i nazwisko.............................................................................................................................................
Adres zamieszkania.......................................................................................................................................
PESEL, nr dowodu tożsamości....................................................................................................................
przez administratora danych firmę HM TRANS s.c. Hubert Kalman, Marcin Stasiak z siedzibą w Płońsku
ul. Mazowiecka 9, NIP: 5671894464, REGON: 142924530, w celu wydania ważnego biletu miesięcznego na przejazd
autobusem firmy HM TRANS s.c. Hubert Kalman, Marcin Stasiak
2. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą.
3. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania moich
danych osobowych oraz prawie dostępu do ich treści i prawie ich poprawiania.

...............................................................
data i podpis
W przypadku osoby niepełnoletniej, zgody udziela prawny opiekun małoletniego ( poniżej 18 r.ż.)

Szanowni Kliencie,
W związku z koniecznością stosowania wymogów RODO tj. 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 prawie swobodnego przepływu takich danych przedstawiamy Państwu klauzulę informacyjną.
Klauzula Informacyjna
Administratorem Państwa danych jest firma HM TRANS s.c. Hubert Kalman, Marcin Stasiak z siedzibą w Płońsku
ul. Mazowiecka 9, NIP: 5671894464, REGON: 142924530.
Celem przetwarzania Państwa danych osobowych jest możliwość wydania pełnowartościowego biletu miesięcznego.
Państwa dane osobowe mogą być ujawnione przez firmę HM TRANS s.c. Hubert Kalman, Marcin Stasiak podmiotom z
nami współpracującymi na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz Urzędom.
Pani/Panu przysługuje prawo do żądania dostępu do podanych danych osobowych, oraz do ich sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia przetwarzania.
Z poważaniem,
Zarząd HM TRANS s.c. Hubert Kalman, Marcin Stasiak

