
Mobilny Senior 

 
Dane Wnioskodawcy:       …………………………… 
         Miejscowość i data 

Imię i nazwisko:  
 

Adres zamieszkania  
 
 

Nr tel. kontaktowego:  
 

Adres e-mail:  
 

   
 
         PKS w Kłodzku S. A. 
         ul. Dusznicka 1 
         57-300 Kłodzko 
 
 

WNIOSEK 
o wydanie Karty identyfikacyjnej w ramach Projektu „Mobilny Senior” 

 
 W nawiązaniu do Umowy o współpracy zawartej pomiędzy Powiatem Kłodzkim a PKS 
w Kłodzku S. A., wnoszę o wydanie Karty identyfikacyjnej uprawniającej do uzyskania 20% ulgi 
handlowej na zakup biletów jednorazowych na kursy realizowane przez PKS w Kłodzku S. A.  
 Poniżej podaję swoje dane niezbędne do wydania karty: 
 

Imię i nazwisko:  
 
 

Data urodzenia:  
 
 

Adres zamieszkania:  
 
 
 

 
 Oświadczam, iż podane we wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym. 

Jednocześnie zezwalam PKS w Kłodzku S. A. na weryfikację prawidłowości podanych przeze mnie 
danych w Urzędzie Gminy właściwym ze względu na miejsce mojego zamieszkania. 

 
Dodatkowo, zobowiązuję się do poinformowania PKS w Kłodzku S. A. o zmianach 

powodujących utratę uprawnień do korzystania z ulgi w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia uprawnienia. 
 

      …………………………………………………… 
      Podpis Wnioskodawcy 
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Przetwarzanie danych osobowych 

Informacja o administratorze i prawach osoby, której dane osobowe są przetwarzane 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 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 (RODO), informujemy, iż: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji 

Samochodowej w Kłodzku S. A. z siedzibą w Kłodzku, ul. Dusznicka 1, KRS 

0000074657, NIP: 8830000720. 

2. Pani/Pana dane osobowe podane we wniosku o wydanie karty identyfikacyjnej 

w ramach Projektu „Mobilny Senior” będą przetwarzane w celu:  

realizacji Projektu „Mobilny Senior”. 

3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz do 

organizacji międzynarodowych. 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny na realizację 

celów przetwarzania, jednak nie dłużej niż 5 lat. 

5. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 

usunięcia lub ograniczenia przetwarzania poprawiania, prawo do wniesienia sprzeciwu 

wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych. 

6. Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym 

momencie. Skorzystanie z  prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, 

które miało miejsce na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

7. W sprawach związanych z ochroną danych może kontaktować się Pani/Pan 

z Inspektorem Ochrony Danych powołanym przez Administratora, adres e-mail: 

iod@pks-klodzko.pl 

8. Przysługuje Pani/Panu prawo zgłoszenia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana 

zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawne 

o ochronie danych osobowych. 

9. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione wyłącznie podmiotom, z którymi 

zostały zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, jak również 

osobom i podmiotom na ich prawnie uzasadnione żądanie, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami o ochronie danych osobowych. 
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10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą 

profilowane. 

 

Mając na uwadze powyższe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 

osobowych podanych we wniosku o wydanie karty identyfikacyjnej w ramach 

Projektu „Mobilny Senior”: 

Data Imię Nazwisko Podpis 

    
 
 
 

 

 


