ZARZĄDZENIE NR 245/2018
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,
z późn.zm.) oraz § 8 ust. 2 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Wołominie (Zarządzenie
Burmistrza Wołomina Nr 188/2017 z dnia 30 maja 2017r. z późn. zm.), oraz Uchwały Nr LIII-104/2018 Rady
Miejskiej w Wołominie z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie dopłat do biletów długookresowych imiennych,
na przejazdy środkami lokalnego transportu zbiorowego, Burmistrz Wołomina zarządza, co następuje:
§ 1. W załączniku do Zarzadzenia Nr 236/2018 z dnia 24 lipca 2018 r., wprowadza się następujace
zmiany:Załącznik do Instrukcji wydawania spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (WKM),
uprawniającej do nabywania biletów długookresowych transportu zbiorowego (Biletu metropolitalnego) na
terenie m. st. Warszawy oraz gmin ościennych objętym I i II strefą biletową, z dopłatą Gminy Wołomin,
o którym mowa w § 3 Instrukcji, otrzymuje brzmienie stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Centrum Obsługi Mieszkańców.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina
Elżbieta Radwan
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Załącznik do zarządzenia Nr 245/2018
Burmistrza Wołomina
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

Wołomin, …………………………………...

WNIOSEK O WYDANIE SPERSONALIZOWANEJ
WARSZAWSKIEJ KARTY MIEJSKIEJ
Pierwsze imię:

Nazwisko:

PESEL

Adres
zamieszkania,
kod
pocztowy
…………………………………………………..
…………………………………………………..……………………………………………………..
Telefon kontaktowy (opcjonalnie)…………………………….…………………….
Imię, Nazwisko i adres zamieszkania, rodzica/opiekuna prawnego osoby, której niniejszy
„Wniosek o wydanie spersonalizowanej WKM” dotyczy:
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
Wniosek wypełniony nieczytelnie lub nieprawidłowo nie będzie realizowany.
Zdjęcie zostanie usunięte niezwłocznie po wydaniu karty.

………………………………………..
Podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016r. 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) informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Wołomina z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4, 05-200
Wołomin;
2. W Urzędzie Miejskim w Wołominie jest powołany Inspektor Ochrony Danych. Dane kontaktowe do inspektora:
iod@wolomin.org.pl;
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3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Zbierane przez Urząd Miejski Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celu wydania Warszawskiej Karty Miejskiej, na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego;
Odbiorcą pozyskanych przez Urząd Miejski w Wołominie Pani/Pana danych osobowych są pracownicy Urzędu oraz
organy ustawowo uprawnione do dostępu do Pani/Pana danych osobowych;
Gromadzone w Urzędzie Miejskim w Wołominie Pani/Pana dane osobowe są przechowywane przez okres 5 lat od chwili
wygaśnięcia ostatniego zakodowanego na Warszawskiej Karcie Miejskiej, za wyjątkiem wizerunku, który zostanie usunięty
niezwłocznie, po wydaniu Karty;
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym
momencie bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Powyższe
żądania mogą być wnoszone pisemnie na adres Administratora Danych Osobowych: Urząd Miejski w Wołominie, ul.
Ogrodowa 4, 05-200 Wołomin.
Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż
przetwarzanie narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.;
Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Pani/Pana
sytuację prawną lub w inny sposób wpływać na Pani/Pana prawa i obowiązki.
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem wydania Warszawskiej Karty Miejskiej. Konsekwencją
niepodania danych osobowych będzie brak możliwości wydania spersonalizowanej Karty.
Zapoznałam/em się z informacją dotyczącą przetwarzania moich/ mojego dziecka danych osobowych.

………………………………………..
Podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego
Informujemy, również że:
a) W celu umożliwienia UM identyfikacji właściciela Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej (zwanej dalej WKM) w razie wydania
nowej WKM oraz w razie wydania kolejnej nowej WKM w przypadku jej utraty, niezbędne jest wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej
zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W przypadku braku wyrażenia przez Pana/Panią ww. zgody nie będzie możliwe
wydanie przez UM kolejnej WKM oraz nowej WKM w przypadku jej utraty;
b) W celu umożliwienia UM przekazania telefonicznie Pani/Panu informacji związanych z wydaniem WKM niezbędne jest wyrażenie przez
Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci numeru telefonu. W przypadku braku wyrażenia
przez Pana/Panią ww. zgody nie będzie możliwe telefoniczne przekazywanie Pani/Panu informacji, będą one wówczas dostępne wyłącznie w
Punktach Obsługi Pasażerów. Podanie numeru telefonu jest opcjonalne;
d) W celu umożliwienia UM przekazania drogą korespondencyjną Pani/Panu informacji związanych z wydaniem WKM, niezbędne jest
wyrażenie przez Panią/Pana dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w postaci adresu zamieszkania.
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia 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 Nr 119), niniejszym:


wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku przez
Burmsitrza Wołomina z siedzibą przy ul. Ogrodowej 4, 05-200 Wołomin, w celu umożliwienia identyfikacji właściciela
Spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej w razie wydania kolejnej WKM lub wydania nowej WKM w przypadku jej
utraty,
……………………………………...
(Podpis)

Niniejszym kwituję odbiór spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej.

*Numer Warszawskiej Karty Miejskiej

…………………………………...*
Data
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…………………………………...*
Podpis pracownika UM

…………………………………...*
Podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego
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