
Załącznik nr 1  
do Procedury ustalenia uprawnienia do zakupu  

elektronicznych imiennych biletów okresowych dla mieszkańców Kielc 

WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI 

 

Wypełnia pracownik ZTM 
 

Data wpłynięcia wniosku: 
 

D D  M M  R R R R 

  -   -     
 

 

WNIOSEK 

o ustalenie uprawnienia do zakupu elektronicznych imiennych biletów okresowych  

dla mieszkańców Kielc 

 

I. Dane osobowe Wnioskodawcy – mieszkańca Kielc: 

IMIĘ:                        
 

NAZWISKO:                        
 

ADRES ZAMIESZKANIA: 
 

ULICA 

                           
 

NR DOMU  NR LOKALU  KOD POCZTOWY  MIEJSCOWOŚĆ 

               -      K I E L C E 
 

 
DOKUMENT 

TOŻSAMOŚCI: 

RODZAJ  SERIA I NUMER 

            
 

  
 

II. Wniosek składam w imieniu*: swoim  
 

 dziecka  
 

 

* Każdy Wniosek należy złożyć oddzielnie 

 

III. Dane osobowe dziecka Wnioskodawcy (wypełnić, jeżeli wniosek składany jest w imieniu dziecka): 

IMIĘ:                        
 

NAZWISKO:                        
 

 
DATA URODZENIA: 

D D  M M  R R R R 

  -   -     
 

NAZWA I ADRES SZKOŁY, DO 
KTÓREJ UCZĘSZCZA DZIECKO, 

KTÓRE UKOŃCZYŁO 18 LAT 
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IV. Do Wniosku załączam do wglądu następujące dokumenty*: 

 

* Należy wpisać znak X 

V. Klauzula informacyjna 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) dalej zwanym RODO informuję, iż: 
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, tel. 41 343 15 93, 

e-mail: ztm@ztm.kielce.pl w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. 
2) Administrator powołał inspektora ochrony danych osobowych, z którym można się skontaktować pod adresem iod@ztm.kielce.pl. 
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO. w celu wykonywania statutowych obowiązków Zarządu 

Transportu Miejskiego w Kielcach, oraz Uchwały Nr LXVIII/1372/2022 Rady Miasta Kielce z dnia 17 listopada 2022r. w sprawie ustalenia cen za 
usługi przewozowe w publicznym transporcie zbiorowym o charakterze użyteczności publicznej w komunikacji miejskiej w Kielcach oraz opłaty 
dodatkowej i manipulacyjnej  

4) odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnienie pracownicy Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach oraz inne podmioty 
upoważnione na podstawie przepisów prawa, 

5) Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 
6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres co najmniej 5 lat co wynika z przepisów archiwizacyjnych i uzależnione jest od rodzaju 

przechowywanej dokumentacji. 
7) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo 

do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. 
8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana narusza przepisy RODO. 
9) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości podjęcia 

czynności statutowych i załatwienia sprawy przez Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach. 
10) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.  

 

VI. Oświadczenia Wnioskodawcy 
1. Oświadczam, że podane przeze mnie we Wniosku i okazanych dokumentach informacje są pełne i prawdziwe. 

Przyjmuję do wiadomości, że podanie nieprawdziwych danych może skutkować odpowiedzialnością karną 
przewidzianą w art. 286 Kodeksu Karnego. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować ZTM w przypadku ich zmiany. 

2. Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przez mnie danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego z 
siedzibą przy ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, w celu ustalenia uprawnienia do zakupu elektronicznych imiennych 
biletów okresowych dla mieszkańców Kielc. 
 

  PODPIS WNIOSKODAWCY 

 
DATA 

 

D D  M M  R R R R 

  -   -     

 

 

VII. Adnotacje pracownika ZTM 
 

Uprawnienie zostało przyznane: TAK  
 

NIE  
 

 

 
Data obowiązywania uprawnienia: 

D D  M M  R R R R 

  -   -     
 

Uzasadnienie nieprzyznania uprawnienia:  

  

Podpis pracownika ZTM: 
 

 
 

 

1. 
Jeden z poniższych dokumentów, które potwierdzają rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych we 
właściwym urzędzie skarbowym w Kielcach: 

 

a) 
Pierwsza strona zeznania PIT poświadczona przez urząd skarbowy na terenie Miasta Kielce za poprzedni rok 
kalendarzowy (poświadczoną, czyli zawierającą pieczątkę urzędu) – w przypadku złożenia zeznania PIT w wersji 
papierowej 

 
 

b) 
Pierwsza strona zeznania PIT wraz z UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) za poprzedni rok kalendarzowy 
– w przypadku złożenia zeznania PIT przez Internet 

 
 

c) 
Zeznanie PIT za rok kalendarzowy poprzedzający poprzedni rok kalendarzowy w przypadku, gdy Wnioskodawca 
nie dysponuje zeznaniem PIT za rok poprzedni z powodu braku upływu terminu do jego złożenia 

 
 

d) 
Zaświadczenie z urzędu skarbowego, które potwierdza złożenie zeznania i wskazuje adres zamieszkania  
w Kielcach oraz rok kalendarzowy, za który złożono zeznanie 

 
 

e) 
Zaświadczenie z urzędu skarbowego, które zawiera adres zamieszkania podatnika, wraz z pierwszą stroną 
zeznania – w przypadku, gdy na pierwszej stronie zeznania podatkowego brak jest adresu zamieszkania 

 
 

2. Dokument tożsamości Wnioskodawcy X 
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	Zalacznik 2

