
 
ZAMÓWIENIE NA BILET MIESIĘCZNY IMIENNY   

DANE O UŻYTKOWNIKU BILETU MIESIĘCZNEGO 
 

Nazwisko i imię 
.................................................................................................................................................. 

           
                 ( PESEL ) 

Adres zamieszkania : 

  -    
           ( kod pocztowy) 
 

………………………………………………..                        …………………………….………….            …………..…………   
              (miejscowośd)                                                           ( ulica )                                       ( numer ) 

 

                      
                   ( Adres e-mail) 

           
                 (tel. kontaktowy ) 

Proszę o sprzedaż biletu miesięcznego imiennego ( ogólnodostępnego* szkolnego* okresowego*  ulgowego* ) 
dla niżej podanej relacji  

PRZYSTANEK WSIADANIA PRZYSTANEK PRZESIADKOWY PRZYSTANEK DOCELOWY 

   

z ważnością dla kierunków (   tam i powrót*   tylko tam*   tylko powrót* ) 
 

Potwierdzenie faktu pobierania nauki 
( wypełnid tylko w przypadku zakupu biletu miesięcznego imiennego szkolnego / studenckiego ) 

 
Wnioskodawca jest uczniem* słuchaczem* 
studentem 
w roku szkolnym / akademickim ….…./…..… 
LEGITYMACJA SZKOLNA*  SŁUCHACZA*  STUDENTA* 
 

NR …………………………………………… 

 
Wyrażam zgodę na umieszczenie moich danych osobowych w 
systemie komputerowym Transport Osobowo Towarowy Salata 
Aneta w  Hucisku oraz  przetwarzanie tych danych dla potrzeb 
sprzedaży biletów miesięcznych. 

 
………...……………………………………………………….. 

( data i czytelny podpis wnioskodawcy ) 

  
INFORMACJE 

1. Wybierając zakup biletu oraz godzinę odjazdu autobusu pasażer dokonuje jednocześnie wyboru przewoźnika, z którego usług 
przewozowych będzie korzystał. 

2. Bilety miesięczne imienne sprzedawane są wyłącznie z ważnością na okres jednego miesiąca kalendarzowego ( od pierwszego do 
ostatniego dnia danego miesiąca ). 

3. W razie utraty biletu podróżny traci prawo do dalszego przejazdu i powinien wykupid wtórnik biletu.  
4. Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma bezwzględne pierwszeostwo do przejazdu w kursie wyznaczonym na bilecie 

miesięcznym, oraz ma prawo do przejazdów innymi kursami wykonywanymi przez przewoźnika, jeśli kurs zgadza się z relacją  
określoną na bilecie miesięcznym. 

5. Posiadacz biletu miesięcznego imiennego ma prawo do przejazdów we wszystkie dni danego miesiąca kalendarzowego (dni od 
poniedziałku do piątku, soboty, niedziele i dni świąteczne) dotyczy to również biletów miesięcznych imiennych szkolnych.  

6. Przy wsiadaniu do autobusu podróżny ma obowiązek bez wezwania okazad bilet wraz z dokumentem potwierdzającym jego 
ważnośd kierowcy-konduktorowi. Ponadto podróżny ma obowiązek okazywad bilet na każde wezwanie kierowcy-konduktora 
oraz osób kontrolujących. 

7.  Pasażer chcący wykupid bilet miesięczny imienny po raz pierwszy zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia zamówienia oraz 
dostarczenia go przy zakupie biletu miesięcznego, oraz musi okazad dokument uprawniający do korzystania z ulgi. Przy zakupie 
kolejnych biletów pasażer składa zamówienie u kierowcy. 

8. W celu zakupu biletu miesięcznego imiennego szkolnego na miesiące lipiec i sierpieo, a w przypadku  studentów również 
wrzesieo można dostarczyd zaświadczenie o odbywaniu praktyki wystawione przez szkołę lub uczelnię. 

Z powyższymi informacjami zapoznałem się i przyjmuję je do wiadomości, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. 

 
 
  
 
 
 

…………………………………………………………………………………………………….. 
     ( data i czytelny podpis wnioskodawcy) 
 

 
*  NIEPOTRZEBNE SKREŚLID PRZY WYPEŁNIANIU ZAMÓWIENIA 



 
 

Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych 
 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Transport Osobowo Towarowy 
Salata Aneta; Hucisko ul. Kielecka 20, 26-220 Stąporków, który jest Administratorem danych zawartych w 
Zamówieniu na bilet miesięczny wypełnionych dla potrzeb niezbędnych do skutecznego zawarcia i 
prawidłowego wykonania umowy przewozu osób, w tym wydania paragonu biletu miesięcznego zgodnie z 
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 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) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1), 
zwanym RODO.  

Informujemy, że Paostwa zgoda może zostad cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie 
wiadomości na adres poczty email: tot9@wp.pl, bądź pocztą tradycyjna pisząc na adres: Transport Osobowo 
Towarowy Salata Aneta Hucisko ul. Kielecka 20, Stąporków 26-220. 

W razie, gdy osoba, której dane osobowe będą przetwarzane na podstawie niniejszej zgody, nie 
osiągnęła w chwili składania oświadczenia 16 roku życia, zgodę w jej imieniu składa opiekun prawny.  

 
TAK wyrażam zgodę  *      NIE wyrażam zgody * 

 
 

…………………………………………………………….  

data i czytelny podpis osoby, której dane osobowe są przetwarzane 
 

 
 
*  NIEPOTRZEBNE SKREŚLID 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:tot9@wp.pl


 
OŚWIADCZENIA O WYRAŻENIU ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 

Od dnia 25 maja 2018 r., obowiązuje rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO). Abyśmy mogli 
świadczyd 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 cofnąd zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływad 
na zgodnośd 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: Transport Osobowo Towarowy Salata Aneta Hucisko ul. Kielecka 20 Stąporków 26-220, jesteśmy 
Administratorem Twoich Danych Osobowych. 
III. Ochrona Danych 
Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Transport Osobowo Towarowy Salata Aneta polegają na oferowaniu 
klientom usług w postaci imiennych biletów miesięcznych na przewozy regularne w krajowym transporcie drogowym osób. 
Sprzedaż tych usług uzależniona jest od dobrowolnego udostępnienia przez klientów swoich danych osobowych na 
specjalnych drukach pn.: „Zamówienie na bilet miesięczny”. Brak zgody na udostępnienie tych danych jest jednoznaczny z 
brakiem możliwości świadczenia przez T. O. T. Salata Aneta ww. usługi. Możesz się z nami skontaktowad w sprawach 
ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za pośrednictwem poczty email: tot9@wp.pl, bądź pocztą 
tradycyjna pisząc na adres Transport Osobowo Towarowy Salata Aneta Hucisko ul. Kielecka 20 Stąporków 26-220 
IV. 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 Transport Osobowo Towarowy Salata Aneta 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 firma nie zawrze z klientem takiej 
umowy. Celem przetwarzania Twoich danych osobowych jest realizacja przez nas 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 Transport Osobowo Towarowy Salata Aneta 
przewóz będzie się mógł odbyd wyłącznie na podstawie zakupionego u kierowcy biletu jednorazowego.  
V. 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, 
d) ograniczenia przetwarzania danych 

Możesz zażądad, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania 
lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działao, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat 
lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeo; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania 
danych. 

e) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
W każdej chwili masz prawo cofnąd zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na 
podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływad na zgodnośd z prawem przetwarzania, którego 
dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. 

V. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych . 
Podanie przez Ciebie danych jest warunkiem zawarcia lub kontynuacji umowy przewozu (realizacji przewozu na podstawie 
bilety okresowego -miesięcznego). Jeżeli nie podasz danych możemy odmówid zawarcia umowy przewozu lub odmówid 
dalszego świadczenia naszych usług przewozu na podstawie biletu okresowego (miesięcznego). Wówczas przejazd może 
odbyd się wyłącznie na podstawie biletu jednorazowego.  
 
 
Niniejszym zapoznałem się postanowieniami i informacjami zawartymi w niniejszym oświadczeniu i wyrażam zgodę na 
przetwarzanie moich danych osobowych do celów związanych z zakupem i obsługa biletu okresowego (miesięcznego). 
 
Imię i Nazwisko Pasażera:………………………………………………………………………………………………………. 
 
Numer Pasażera………………………………………………………………. 
 
      
 

……………………………………………………………… 
         (własnoręczny/czytelny podpis Pasażera) 

 
 
 

mailto:tot9@wp.pl

