
Kalisz,  dnia   -   -     

 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Spółka z o.o. 

Wrocławska 30-38, 

62-800 Kalisz 

tel. 62 768-00-00 

e-mail: sekretariat@pks.kalisz.pl 
 

Dworzec autobusowy w Kaliszu 

Punkt Obsługi Klienta 

ul. Podmiejska 2a 

Wniosek o wydanie Karty Pasażera 
(do wniosku należy załączyć zdjęcie) 

Pan/Pani 

Imię Nazwisko 
Miejsce 

zameldowania 
   

 Ulica nr domu i 
mieszkania 

Miejscowość 

   
 

  

 Kod Poczta Gmina 

 
 Nr telefonu: 

  
 

e-mail (pozycja nieobowiązkowa) 

 
 
 

          

PESEL 

Oświadczam, że adres zamieszkania jest zgodny/niezgodny* z adresem zameldowania 
 

Miejsce 
zamieszkania 

 
 

  

 Ulica nr domu i 
mieszkania 

Miejscowość 

   
 

  

 Kod Poczta Gmina 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu przez Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. z siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz w celu świadczenia usług związanych z 
wydaniem, a następnie użytkowaniem Karty Pasażera, a także w celu ewidencyjnym. 

          …………………………………….. 
                          (data i podpis wnioskodawcy) 
Informujemy, że: 
1) administratorem danych osobowych wnioskodawcy jest spółka Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Kaliszu Sp. z o.o. z 

siedzibą w Kaliszu, ul. Wrocławska 30-38, 62-800 Kalisz, KRS: 0000305708, NIP: 6180041528, tel. 62 768-00-00, e-mail: 
sekretariat@pks.kalisz.pl, 

2) dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zameldowania/zamieszkania, nr PESEL, nr telefonu i adresu e-mail przetwarzamy w 
celu świadczenia usług związanych z wydaniem i użytkowaniem Karty Pasażera, a także w celu ewidencyjnym, na podstawie odrębnej 
zgody i w celu wykonania umowy – art. 6 ust. 1 lit. a i b Rozporządzenia 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), 

3) dane osobowe możemy udostępniać partnerom administratora obsługującym wydawanie i użytkowanie kart pasażera; nie przekazujemy 
danych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 

4) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy będą przechowywane przez okres świadczenia usług wynikających z 
użytkowania Karty Pasażera a po jego upływie przez okres wynikający z obowiązujących przepisów podatkowych i dotyczących 
przedawnienia roszczeń; dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, 

5) wnioskodawcy przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania, prawo do usunięcia 
danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do 
przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) oraz prawo do 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; w celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres e-mail: 
sekretariat@pks.kalisz.pl, numer telefonu: 62 768-00-00 lub udaj się do naszej siedziby, 

6) podanie przez wnioskodawcę danych osobowych jest dobrowolne. Jeżeli wnioskodawca nie poda danych, nie będziemy mogli wydać 
Karty Pasażera i świadczyć związanych z nią usług. 

Oświadczam, że zapoznałem się z powyższą informacją:      
…………………………………………. 

*niepotrzebne skreślić       (data i podpis wnioskodawcy) 
 

 Wypełnia pracownik PKS: Przedstawiono do wglądu i pozytywnie zweryfikowano: 

 dokument tożsamości ze zdjęciem  ……………………………………………………. 

Podpis i pieczątka pracownika weryfikującego dane  

Nr Karty Pasażera 
          

……………………………………………… 

 

Miejsce 

na 

wklejenie 

zdjęcia 


