
 
Data złożenia wniosku:  …………………………………. 

WNIOSEK O WYDANIE BILETU WOLNEJ JAZDY  
Pasażer wypełnia część A, B, C /jasne pola/ Część A Dane Pasażera: 

Nazwisko: …………………………………………………………………………………………………. 
Imię:          …………………………………………………………………………………………………. 
PESEL:  
            

Adres zamieszkania 

Ulica:   ……………………………………………………………………………….. 
Nr domu   …………………….. 

Nr lokalu  …………………….. 
Kod pocztowy i poczta:  ……………………………………………………………………………….. 

Miejscowość:  ………………………………………………… Dane kontaktowe*  
Telefon:  ……………………………………………………………………………….. 

e-mail  ………………………………………………… 
*podanie danych kontaktowych jest dobrowolne 

Część B Podstawa wniosku o wydanie biletu wolnej jazdy 
Wnioskuję o wydanie biletu wolnej jazdy dla (należy zaznaczyć właściwą pozycję poniżej): 
 Emeryt, który ukończył 60 rok życia, będący jednocześnie mieszkańcem Gminy Stalowa Wola 
 Rencista, który ukończył 60 rok życia, będący jednocześnie mieszkańcem Gminy Stalowa Wola 
 Honorowy dawca krwi, który oddał co najmniej 12 litrów krwi – kobieta, lub 18 litrów krwi- mężczyzna 
 Osoba z tytułem „Zasłużony dla Miasta Stalowa Wola”  lub „Honorowy Obywatel Miasta Stalowa Wola” 
 Dziecko w rozumieniu ustawy z dnia 5.12.2014 o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863 ze zm.), będące posiadaczem Karty Dużej Rodziny, wydanej na podstawie przedmiotowej ustawy przez Prezydenta Miasta Stalowej Woli Część C Oświadczenie Pasażera 
1. Oświadczam, że zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania MZK Sp. z o.o. w Stalowej Woli o wszelkich zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku, a zwłaszcza o zmianach dotyczących stanu faktycznego, określonego w Części B, w wyniku których to zmian nie będzie przysługiwać mi prawo do biletu wolnej jazdy. ………………………………………………………………………………         /podpis/ 
2. W związku z obowiązkiem wynikającym z art.24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. zwanej dalej „Ustawą”, informuję co następuje:  a) dane osobowe będą przetwarzane tylko w celu umożliwienia identyfikacji właściciela Biletu Wolnej Jazdy (zwanego dalej „BWJ”) w razie wydania kolejnego nowego BWJ w przypadku jego utraty;  b) dane dotyczące numeru BWJ, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu będą przetwarzane w celach windykacyjnych i reklamacyjnych;  c) Wszystkie dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od momentu wygaśnięcia ostatniego znaczka BWJ. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania w sytuacji określonej w art. 35 Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest MZK Sp. zo.o., ul. Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola. Zapoznałem się z powyższym pouczeniem oraz wyrażam zgodę na przetworzenie moich danych osobowych na podstawie Ustawy.  

……………………………………………………………………………… /podpis/ Część D Informacja o wydaniu biletu wolnej jazdy 
Bilet wydano na podstawie  …………………………………………………….: 

Data ważności:  …………………………………….. 
Data wydania biletu wolnej jazdy Pasażerowi:  ……………………………………………………………………………………… 

Podpis pracownika MZK Sp. zo.o. przyjmującego wniosek: ……………………………………………………………………………………………….. Potwierdzenie odbioru BWJ: ……………………………………………………………………………………..   

 
 
 
 
 


