według Załącznika nr 5 do Zarządzenia Nr 25/2015 Rektora AGH z dnia 7 lipca 2015 roku

WNIOSEK O WYDANIE ELS
(wypełniają studenci)

Imię: ……………………………………………………………

Nazwisko: ………………………………………………

Wydział: ………………………………………………………

Rok studiów: …………………………………………

Nr albumu: ……………………………………………………………
Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 286 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca
1997 r. Kodeks Karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 53 z późn. zm.), uprzejmie
proszę o:
wystawienie oryginału karty ELS *)

wystawienie duplikatu karty ELS *)
Jednocześnie zwracam dotychczas posiadaną legitymację studencką *) i przekazuję
potwierdzenie dokonania wpłaty za wydanie ELS.

UZASADNIENIE
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

w celu i zakresie niezbędnym do umożliwienia wykorzystania swojej elektronicznej
legitymacji jako nośnika programu Krakowskiej Karty Miejskiej i nabywania biletów okresowych,

O Ś W I A D C Z A M,
że na podstawie art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 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), zwanego dalej RODO,

WYRAŻAM wyraźną i dobrowolną zgodę

*)

na przesłanie przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie moich danych
osobowych, takich jak: Imię i Nazwisko, adres, data urodzenia, PESEL , oraz informacji o nośniku KMK, którym
jest Elektroniczna Legitymacja Studencka/Doktoranta (w tym w szczególności numer albumu/legitymacji).

następującym podmiotom:
1.
2.
3.

Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie z siedzibą: 31-072 Kraków, ul. Wielopole 1,
Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu S. A. (MPK), z siedzibą: 31-06- Kraków,
Wawrzyńca 13,
Gminie Miejskiej Kraków z siedzibą: 31-004 Kraków, Plac Wszystkich Świętych 3/4,

ul. Św.

Jednocześnie, w związku z wyrażeniem przeze mnie powyższej zgody oświadczam że:
•
zapoznałem się z treścią informacji Administratora (którym po przekazaniu Pani/Pana danych w celu i
zakresie podanym powyżej będzie Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie) o przetwarzaniu danych
osobowych, która znajduje się na odwrocie strony,
•
zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz zostałem/am
poinformowany/a o możliwości wycofania zgody w każdym czasie.

……………………………………………………………
data, podpis studenta

Decyzja Dziekana
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………
z upoważnienia Rektora

*) należy wstawić znak

X w stosowne pole

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, daty urodzenia, numeru
ewidencyjnego PESEL oraz informacji o nośniku KMK, którym jest Elektroniczna Legitymacja
Studencka/Doktoranta (w tym w szczególności numer albumu/legitymacji) są przetwarzane w celu umożliwienia
nabywania biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest
Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie z siedzibą: ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków, który powierza je Miejskiemu
Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka Akcyjna w Krakowie z siedzibą:ul. Świętego Wawrzyńca 13, 31-060 Kraków
(adres do korespondencji: ul. Brożka 3, 30-347 Kraków). w celu realizacji wskazanego celu przetwarzania.

Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych:

dla Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie – e-mail: iod@ztp.krakow.pl;

dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie – e-mail: iodo@mpk.krakow.pl

Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo
do przenoszenia danych. Ponadto ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie
ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193
Warszawa. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z
dnia
18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) 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 119 z 04.05.2016, str. 1. Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi
uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.. w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe,
uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej w Krakowie realizowanej na
obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych w zakresie
lokalnego transportu zbiorowego, załącznik nr 3 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2011.363.3101, z późn. zm.).

