
WYDANIE DUPLIKATU E-KARTY / ZGŁOSZENIE AKTUALIZACJI DANYCH* 
 

 

 

 

1. DANE PASAŻERA 

 

                   

Imię 

                              

Nazwisko 

                               

PESEL                                     Nr karty                            

2. ADRES ZAMIESZKANIA  

 

                               

Kod pocztowy   Poczta                                                               Gmina       

                              

Miejscowość   Ulica                                              Nr domu  Nr mieszkania 

3. AKTUALIZACJA DANYCH: 

         adres zamieszkania             uprawnienie do ulgi                  inne ________________________ 

Opis aktualizacji  
 

 
 

         
______________________________          

                  Data i podpis wnioskodawcy  
 
 

POTWIERDZENIE ODBIORU E-KARTY (jeżeli dotyczy) 
 

             

Nr karty                           Data i czytelny podpis wnioskodawcy 

 
Adnotacje:  

______________________________ 
Data i podpis pracownika 

 

* niepotrzebne skreślić 



Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Dz. Urz. UE.L 2016 Nr 119,  

str. 1), informujemy, że: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejska Komunikacja 
Samochodowa Sp. z o.o. w Mielcu, ul. Moniuszki 12, nr tel. 17 583 77 33, 
adres e-mail: sekretariat@mks-mielec.pl 

2. Spółka powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować: 
nr  tel. 17 583 16 69, adres e-mail: iod@mks-mielec.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust.1 b) oraz art. 6 
ust.1 f) ww. Rozporządzenia w celach wydania duplikatu e-karty lub w celu zgłoszenia 
aktualizacji danych i mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do tego na 
podstawie obowiązujących przepisów prawa lub podmiotom które na podstawie 
stosownych umów podpisanych z MKS Sp. z o.o. przetwarzają dane osobowe, których 
Administratorem jest MKS Sp. z o.o. w tym kancelaria prawna, firma informatyczna. 

4. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych 
osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania  oraz prawo  
do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania i prawo do przenoszenia danych. 
Powyższe uprawnienia przysługują  w granicach przewidzianych przepisami prawa. 

5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
6. Dane będą przetwarzane do czasu ważności e-karty wynikającego z Załącznika nr 1 do 

Uchwały Zarządu nr 5/18 z dnia 29.06.2018 r. Regulamin posługiwania się biletami 
elektrycznymi. 

7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne, celem  aktualizacji danych lub wydania 
duplikatu e-karty. 

 
 

              Oświadczam, że zapoznałem/am się:
  

 
   ______________________________ 

Data i podpis wnioskodawcy 

 


