
Oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych 

 

Od dnia 25 maja 2018 r., obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). 
Abyśmy mogli świadczyć usługi przewozu na zasadzie imiennego biletu okresowego 
potrzebujemy zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. 

 

 I. Klauzula informacyjna o prawie do cofnięcia zgody 

W każdej chwili Masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. 
Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano 
na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

 

II. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych 

Informacja o przetwarzaniu Twoich danych osobowych. Niniejszym informujemy Cię, że 
przetwarzamy Twoje dane osobowe. 

My czyli FIRMA: Jarosława Kordaszewska siedziba firmy: 32-049 Przeginia 335A  

 

III. Cele i podstawy przetwarzania 

Klient kupując bilet miesięczny począwszy od dnia 25.05.2018 r. zobowiązany będzie do 
podpisania u kierowcy autobusu bądź w siedzibie FIRMY Jarosława Kordaszewska 
oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji 
umowy przewozu odbywającego się na podstawie zakupionego biletu okresowego 
(miesięcznego). Jeśli Klient nie poda danych wymaganych do realizacji umowy przewozu, 
Jarosława Kordaszewska nie zawrze z klientem takiej umowy.  

Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja przez „Jarosławę 
Kordaszewską" usług transportowych odbywających się na podstawie biletu okresowego 
(miesięcznego). Pozyskiwane są następujące dane osobowe: imię, nazwisko, adres, data i 
miejsce urodzenia oraz numer PESEL, ewentualnie numer telefonu kontaktowego, adres 
poczty elektronicznej. 

W przypadku braku zgody klienta na przetwarzanie danych osobowych przez „Jarosławę 
Kordaszewską" przewóz będzie się mógł odbyć wyłącznie na podstawie zakupionego u 
kierowcy biletu jednorazowego. 

 

 IV. Twoje prawa: 

 Przysługuje Ci: 

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

c. prawo do usunięcia danych, 

 

Niniejszym zapoznałem/am się z postanowieniami i informacjami zawartymi w niniejszym       
oświadczeniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych do celów 
związanych z zakupem i obsługą biletu miesięcznego (okresowego) 

 

 

Imię i Nazwisko Pasażera…………………………………………………………………………… 

 

 

………………………..…………………. 

(własnoręczny/czytelny podpis Pasażera) 

 


