
 

UPOWAŻNIENIE DO PRZEKAZYWANIA DANYCH 

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony 

osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchyleniem dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie danych), zwanym „RODO”, niniejszym przekazujemy poniższe 

informacje dotyczące przetwarzania Pana/Pani danych osobowych:                     Administratorem Pana/Pani danych 

osobowych jest:    PRZEWÓZ OSÓB MINI-BUS           Zenon Płoskonka             32- 410 Dobczyce, Stojowice 96 

Pozyskane zwykłe dane osobowe poprzez skserowanie legitymacji szkolnej, studenckiej lub nauczycielskiej, będą okazane 

jedynie na żądanie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Departament Transportu i Komunikacji z 

którym została zawarta umowa o przekazywaniu dopłat do biletów miesięcznych. 

W związku z przewidzianą w umowie kontrolą prawidłowości stosowani obowiązujących ulg ustawowych kserokopie są 

bezwzględnie wymagane. Kserokopie będą odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób trzecich i przechowywane 

przez okres podlegający kontroli tj. 5 lat.  

IMIĘ I NAZWISKO UCZNIA/STUDENTA                                                               PODPIS UCZNIA/STUDENTA  PEŁNOLETNIEGO  

 

NAZWA I ADRES SZKOŁY/UCZELNI                                                                      PODPIS OPIEKUNA UCZNIA NIEPEŁNOLETNIEGO  
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