
   

  

 

KLAUZULA INFORMACYJNA: 
Administratorami danych osobowych są: 

1) Miejski Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o w  Kędzierzyn-Koźle (siedziba: ul. Kozielska 2, 47-224 Kędzierzyn-Koźle). 
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: email: iod@mzkkk.pl, tel.77 4835252, adres: j.w. 

2) Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle (siedziba: ul. Grzegorza Piramowicza 32, 47-200 Kędzierzyn-Koźle).  
Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: inspektor@kedzierzynkozle.pl, tel.77 4050346, adres: j.w. 

Cele i podstawy przetwarzania 
Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym wniosku, w tym wizerunek, będą przetwarzane: 

1) w celu wydania spersonalizowanej Karty eMZetKi oraz umożliwienia identyfikacji właściciela Karty eMZetKi, w przypadku 
jej utraty w celu wydania kolejnej, w razie zwrotu biletu oraz przekazania mailowo informacji związanych z użytkowaniem 
karty na podstawie wyrażonej przez Państwa dobrowolnej zgody. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe 
wydanie Karty eMZetKi, w przypadku jej utraty wydanie kolejnej, dokonania zwrotu oraz ewentualne przekazanie mailowo 
informacji związanych użytkowaniem Karty eMZetKi; 

2) w zakresie danych dotyczących numeru Karty eMZetKi, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu zakodowanego na 
Karcie eMZetKi, numeru punktu zakupu biletu, godziny, daty oraz linii, w której aktywowano Kartę eMZetKi, godziny 

Data wpłynięcia wniosku (wypełnia przyjmujący) D D - M M - R R R R  

Numer karty (wypełnia przyjmujący)                    

Wniosek o wydanie: 
    Karty „eMZetKi” 
     duplikatu  Karty „eMZetKi”, z powodu: 

                               zagubienia, zniszczenia, zmiany danych        nieprawidłowego działania karty Miejsce na zdjęcie 
(rozmiar 50x40 mm) 

Imię / Imiona* 
 
 

Nazwisko* 
 
 

PESEL* 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Data urodzenia 
(jeśli brak nr pesel) 

D D / M M / R R R R 

Telefon 
 
 

Adres e-mail  

Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez: 
1) Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32; 
2) MZK Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o., adres: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kozielska 2 

w celu wydania Karty eMZetKi i umożliwienia identyfikacji osoby wnioskującej o wydanie Karty eMZetKi, w razie wydania duplikatu 
Karty eMZetKi w przypadku jej utraty.  
 
Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na przetwarzanie moich danych osobowych, w postaci numeru telefonu lub adresu email, przez  
1) Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle, adres: 47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Grzegorza Piramowicza 32; 
2) MZK Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o., adres: 47-224 Kędzierzyn-Koźle, ul. Kozielska 2 

w  celu przekazania informacji istotnych dla użytkownika związanych z biletem elektronicznym „eMZetKi”. 
 
Wyrażam/nie wyrażam zgodę/y na otrzymywanie drogą elektroniczną treści o charakterze marketingowym wysłanej przez MZK  
 
………………………………………………………………………………………………… 
Podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej 

 
Upoważniam do odbioru, w moim imieniu, Karty eMZetKi: ……………………………………………………………………………………………….., 
 
Legitymując(ego)ej się dowodem osobistym …………………………………………………………………………………………………………………….... 
 
oraz zobowiązuję się do poinformowania powyższej osoby o obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO**  
(klauzula informacyjna zawarta we wniosku) 
 

 
 

Kędzierzyn-Koźle dnia …………………………………….………… 

 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej 

mailto:iod@mzkkk.pl
mailto:inspektor@kedzierzynkozle.pl


   

  

i daty kontroli, zablokowanych Kart eMZetKi dane będą przetwarzane przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz MZK 
w celach statystycznych, windykacyjnych i reklamacyjnych związanych ze świadczeniem usług przewozowych w związku 
z realizacją uprawnień wynikających z przepisu Prawo przewozowe; 

3) w celu umożliwienia MZK przekazania Państwu telefonicznie lub emailem informacji związanych z użytkowaniem Karty 
eMZetKi niezbędne jest wyrażenie dodatkowej zgody na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu lub 
adresu email. W przypadku braku wyrażenia ww. zgody nie będzie możliwe telefoniczne lub droga elektroniczną  
przekazywanie informacji, będą wówczas dostępne wyłącznie w Punktach Obsługi Klienta MZK. Podanie numeru telefonu 
i adresu zamieszkania jest dobrowolne. 

4) w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów. 
Odbiorcy danych osobowych 
Państwa dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z administratorem w celu prawidłowej realizacji 
usług np. dostawcom usług IT, podmiotom biorącym udział w procesie wydawania Karty eMZetKi, podmiotom kontrolnym 
i nadzorczym. 
Okres przechowywania danych 
Państwa dane osobowe będą przechowywane do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od momentu wygaśnięcia 
ostatniego kontraktu zakodowanego na Karcie eMZetKi. Państwa dane osobowe będą usuwane sukcesywnie po upływie okresu 
wskazanego w zdaniu poprzedzającym, z wyjątkiem wizerunku, który zostanie usunięty niezwłocznie po wydaniu Karty eMZetKi. 
Prawa osób, których dane dotyczą 
Zgodnie z RODO** przysługuje Państwu: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 
2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 
3) prawo do usunięcia danych osobowych; 
4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych; 
6) prawo do wycofania uprzednio wyrażonej zgody; wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem 

przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 
Informacja o wymogu podania danych osobowych 

1) Podanie przez Państwa danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest dobrowolne, lecz niezbędne do wydania 
Karty eMZetKi.  

2) Jeżeli wyrażą Państwo dodatkową zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci numeru telefonu lub adresu email, 
Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle oraz MZK w razie potrzeby przekaże telefonicznie lub na podany adres informacje 
związane z  użytkowaniem Karty eMZetKi. Zgoda może być w każdym momencie wycofana poprzez złożenie pisemnego 
oświadczenia w POK. 

3) Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem zgody.  

Potwierdzam zapoznanie się z powyższą klauzulą 

 
 

Kędzierzyn-Koźle dnia ……………………………………………… 

 
 
 

……………………………………………………………..…………………………………  
Podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego lub osoby upoważnionej 

*   Pola  obowiązkowe. 
** Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 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) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s.1) 

Potwierdzam: 

1) rejestrację w systemie biletu elektronicznego „eMZetKa”; 

2) wydanie Karty eMZetKi nr |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|; 

3) nadanie nr PIN |__|__|__|__| do Portalu Pasażera. 

 

Kędzierzyn-Koźle dnia ………………… 

 

 

………………………………..…………………………………  

Podpis pracownika MZK Kędzierzyn-Koźle Sp. z o.o. 

 
 


