
OŚWIADCZENIE DO ZAKUPU BILETU DLA UCZNIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Imię i nazwisko ucznia  

Adres zamieszkania  

Nazwa szkoły  

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a) 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora Danych, którym 
jest MPK Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Wesoła 7, 62- 200 Gniezno, danych osobowych w postaci: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania 
oraz nazwy szkoły w celu weryfikacji uprawnienia do zakupu biletu dla ucznia szkoły podstawowej. 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(RODO) informujemy, że:  

Administrator danych 
osobowych 

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. z siedzibą przy ulicy Wesoła 7, 62-200 Gniezno 

Kontakt z Inspektorem 
Ochrony Danych 

iod@mpk.gniezno.pl  

Cel i podstawa przetwarzania 
danych osobowych 

1. Dane osobowe są potrzebne, by zrealizować umowę, jaka jest zawierana z MPK Sp. z o. o. w Gnieźnie, poprzez 
korzystanie z publicznego transportu zbiorowego (podstawa prawna przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).  
Dane osobowe niezbędne są do zakupu i wydania biletu miesięcznego imiennego sieciowego dla ucznia szkoły 
podstawowej (dane będą przetwarzane przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy),  
2. Dane osobowe niezbędne są do weryfikacji uprawnienia do zakupu biletu dla ucznia szkoły podstawowej, podstawa 
prawna art. 6 ust. 1 lit. a RODO (dane będą przetwarzane przez okres, po którym przedawniają się roszczenia 
wynikające z umowy).  
3. Dane osobowe mogą być przetwarzane również ze względu na wymagania prawne ciążące na MPK Sp. z o. o.  
w Gnieźnie (art. 6 ust 1 lit. c RODO), w celu obsługi reklamacji, a także skarg i wniosków; będą one przetwarzane  
do momentu zakończenia postępowania, a następnie przez okres, po którym przedawniają się roszczenia wynikające 
z przepisów prawa. 

Przekazywanie danych 
osobowych  

Z uwagi na konieczność zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz zgodności z prawem, dane osobowe mogą 
zostać udostępnione szkołom podstawowym, których uczniowie zamieszkują w granicach administracyjnych Miasta 
Gniezna i jednostek samorządu terytorialnego objętych stosownym porozumieniem międzygminnym oraz 
kancelariom prawnym i windykacyjnym. Dane mogą zostać udostępnione także uprawnionym podmiotom, takim jak 
np. Sąd, Prokuratura, Policja itd. na ich uzasadniony wniosek. 

Prawa w związku z ochroną 
danych osobowych 

Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich: sprostowania, usunięcia, przenoszenia, 
ograniczenia przetwarzania. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie 
przepisów o ochronie danych osobowych. 

Przekazywanie poza EOG Dane osobowe nie będą przesyłane do krajów spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego 

Profilowanie Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania 

Konieczność przekazania 
danych osobowych 

Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zakupu biletu dla ucznia szkoły podstawowej,  
a konsekwencją ich nie podania będzie brak możliwości zakupu biletu. 

 

Każda zmiana danych zawartych w oświadczeniu o miejscu zamieszkania wymaga ponownego złożenia 
oświadczenia. 

Jestem świadoma/y iż, podanie nieprawdziwych danych w oświadczeniu podlega karze określonej  
w art. 286 kodeksu karnego. 

 

________________________________________________________ 

(data, czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego) 

mailto:iod@mpk.gniezno.pl

