
Ornontowice, dnia................................

WNIOSEK
na zakodowanie zniżki na kartę ŚKUP (zdalne kodowanie biletu elektronicznego)

…......................................................................
(Imię i Nazwisko rodzica/opiekuna prawnego składającego wniosek)

Telefon (dana dodatkowa)...................
Wójt Gminy Ornontowice

Proszę  o  zakodowanie  zniżki  na  kartę  ŚKUP  uprawniającej  do  bezpłatnych  przejazdów
komunikacją miejską dla dzieci w wieku do 16 lat,  poza teren Gminy Ornontowice dla mojego
dziecka:

1.......................................................................................... (Imię i Nazwisko)

2.......................................................................................... (Adres zamieszkania)

3.......................................................................................... (Nazwa szkoły)

4.......................................................................................... (Data urodzenia)

5.......................................................................................... (rodzaj biletu)

6.......................................................................................... (Nr karty ŚKUP)

….......................................................
(podpis)

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
W związku  z  przetwarzaniem  Pani/Pana  danych  osobowych  -  zgodnie  z  art.  13  ust.  1  i  ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1 z późn. zm.), zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10
maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Gminy w Ornontowicach reprezentowany przez Wójta, z siedzibą przy
ulicy Zwycięstwa 26a, 43-178 Ornontowice, tel. 33 06 200, e-mail: ug@ornontowce.pl.
2.  Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych,  z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z
ochroną danych osobowych pod adresem poczty elektronicznej: iod@ornontowice.pl lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
3.  Pani/Pana  dane  osobowe  będą  przetwarzane  ponieważ  Gmina  Ornontowice  zawarła  umowę  z  Górnośląsko-Zagłębiowską
Metropolią-Zarządem  Transportu  Metropolitalnego  na  wykupienie  usługi  bezpłatnych  przejazdów  na  wszystkich  liniach
komunikacyjnych  na  obszarze  Metropolii  oraz  gmin  dla  których  organizatorem  komunikacji  jest  Metropolia  dla  dzieci
uczęszczających do szkół ponadpodstawowych w wieku do 16 lat  będących mieszkańcami Ornontowic, dojeżdżających poza teren
Gminy Ornontowice  (zakodowanie bezpłatnego przejazdu na kartę ŚKUP - zdalne kodowanie biletu elektronicznego). 
4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania
na podstawie przepisów prawa lub stosownych umów podpisanych z Administratorem   przetwarzających dane osobowe na jego
polecenie (w przypadku tego wniosku będzie to Metropolia).
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji celu, do momentu przedawnienia roszczeń
oraz obowiązkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalany zgodnie z odrębnymi przepisami.
6. W zakresie przewidzianym przepisami prawa posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania
oraz ograniczenia przetwarzania.
7.  W  przypadku  uznania,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  o  ochronie  danych  osobowych,
przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych spowoduje niemożność otrzymania
darmowej zniżki na karcie ŚKUP. Podanie telefonu nie jest konieczne, ale ułatwi nam kontakt z Państwem.
9. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

…...........................................................
      (data i podpis)


