
……………………………..….....     Turek dn., ………………….…… 
          imię i nazwisko pasażera        miejscowość i data 
 
…………………………………... 
               adres zamieszkania 
 
…………………………………... 
                  tel. kontaktowy 

Oświadczenie 

 

W związku z wejściem w życie art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z 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) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKS Transport 

Handel Sp.  z o.o. z siedzibą w Malanowie  przy ul. Tureckiej 24. 

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do: dostępu do swoich danych osobowych, żądania sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania lub usunięcia swoich danych osobowych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania 

swoich danych.  

Wobec powyższego oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które są 

pozyskane i przetwarzane tylko w związku z sprzedażą/kontrolą przez Pana/Panią biletu miesięcznego.  

           
……………………………….. 

              podpis pełnoletniego pasażera lub jego 
                    przedstawiciela ust./opiekuna 
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