
 

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 

 

Osoba pobierająca świadczenie przedemerytalne, która ukończyła 55 rok życia, będąca 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 Oświadczenia 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. Na podstawie  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… (Dz. Urz. UE L 119/1 z 
04.05.2016),  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym wizerunku (zdjęcia 
umieszczonego na legitymacji/bilecie wolnej jazdy) dla celów świadczenia usług przez MZK Sp. z o.o. w Stalowej 
Woli oraz  identyfikacji posiadacza dokumentu.                                                              
 
 

……………………………………………………………………………… 
        /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: 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Klauzula Informacyjna 
 

 

Zgodnie z art. 13 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… (Dz. Urz. UE L 
119/1 z 04.05.2016), zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o., ul. 
Komunalna 1, 37-450 Stalowa Wola; 

2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iod@mzk.stalowa-wola.pl; 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy - na podstawie Art. 6 

ust. 1 lit. b RODO; 
4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Miejskiego Zakładu Komunalnego 

Sp. z o. o., którzy zostali przeszkoleni i upoważnieni do przetwarzania tych danych, podmioty 
zajmujące się obsługą informatyczną administratora danych oraz podmioty uprawnione do 
uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa; 

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w oparciu o uzasadniony interes realizowany 
przez administratora; 

6) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres ważności biletu, a po jego 
wygaśnięciu przez okres niezbędny do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń związanych 
z biletem wolnej jazdy; 

7) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo 
do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu 
wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na 
przetwarzanie danych w dowolnym momencie; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego; 
9) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób obejmujący zautomatyzowane decyzje, w 

tym również w formie profilowania; 
10) podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może 

skutkować odmową zawarcia umowy. 

 

 Oświadczam, iż zapoznałem się w/w informacjami 

 

 

 
……………………………………………………………………………… 

        /podpis/ 

 

mailto:iod@mzk.stalowa-wola.pl

