
O WYDANIE E-KARTY 

IMIENNA ZE ZDJĘCIEM

NA OKAZICIELA

DUPLIKAT E-KARTY

AKTUALIZACJA DANYCH

wypełnia pracownik przyjmujący wniosek

DATA WPŁYNIĘCIA WNIOSKU

NR KARTY

IMIĘ

NAZWISKO

PESEL

NR TELEFONU*

ULICA NR DOMU NR LOKALU

MIEJSCOWOŚĆ KOD POCZTOWY

E-MAIL*

WNIOSEK Wypełnić drukowanymi literami

-

R O D Z A J     B I L E T U

NORMALNY ULGOWY PRZEJAZD BEZPŁATNY

U P R A W N I E N I   D O   U L G I

uczeń dziennej szkoły policealnej 

dziecko lub młodzież od 7-18 lat nie objęta obowiązkiem 
szkolnym wskutek inwalidztwa lub niepełnosprawności

emeryt/współmałżonek, na którego wypłacany jest dodatek rodzinny

rencista

renta rodzinna (tylko osoba, która zamieniła swoją emeryturę lub rentę
inwalidzką na rodzinną)

osoba do 70 roku życia pobierająca zasiłek stały w OPS/współmałżonek, na którego
wypłacany jest dodatek rodzinny

kombatant

zarejestrowany bezrobotny mieszkaniec Zielonej Góry, który utracił prawo do zasiłku dla bez-
robotnych, w okresie nie pobierania zasiłku, na podstawie zaświadczenia PUP Zielona Góra 
ważnego 1 m-c od daty wydania

uczestnik studiów III st.

student szkoły wyższej oraz uczelni zawodowej

U P R A W N I E N I   D O   B E Z P Ł A T N Y C H   P R Z E J A Z D Ó W

pracownik/członek rodziny pracownika MZK

osoba, która ukończyła 70 lat

osoba o orzeczonej całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji oraz 
osoba o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym
wcześniejsze zatrudnienie pobierająca rentę socjalną

 osoba o niepełnosprawności wrodzonej lub nabytej w okresie uniemożliwiającym

osoba ociemniała

członek Stowarzyszenia Polaków Poszkodowanych przez III Rzeszę lub Związku 
Sybiraków / 

honorowy obywatel miasta/poseł/senator

honorowy dawca krwi / dawca przeszczepu

dziecko do lat 7

nazwa dokumentu uprawniającego do ulgi lub do bezpłatnego przejazdu, kto wydał, data ważności dokumentu (wypełnia pracownik przyjmujący wniosek)

OKRES OBOWIĄZYWANIA UPRAWNIENIA DO ULGI LUB DO BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW:      lub    BEZTERMINOWO

D D R R R RM...M..

Załączam zdjęcie (proszę zaznaczyć)

na papierze fotograficznym jak do dowodu osobistego, kolorowe lub czarno-białe o wym.  35 x 45 mm - podpisane czytelnie na odwrocie

Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
MZK Sp. z o.o. zwraca wnioskodawcy przekazaną fotografię przy odbiorze e-karty. Zdjęcie zostanie usunięte z systemu informatycznego oraz konta pocztowego
po wydaniu e-karty. 

D D M. M. R R R R

WYBIERZ RODZAJ E-KARTY

osoba, nie wykonująca pracy w okresie przed 04.01.1989 r. na skutek represji politycznych

dzień miesiąc rok

* nieobowiązkowe

cyfrowe, legitymacyjne, w proporcji 2 x 3, min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli, w formacie „JPEG”, maksymalny rozmiar pliku 512 KB, nazwa zdjęcia to 
nr pesel osoby składającej wniosek, w temacie e-maila należy podać nazwisko, imię, nr pesel i przesłać na adres:  przed złożeniem wniosku 
w POK lub COK. W momencie składania wniosku zdjęcie musi się znajdować na podanej skrzynce w celu identyfikacji przez pracownika POK lub COK. 

e-karta@mzk.zgora.pl

Miejsce odbioru e-karty

Centrum Przesiadkowe ul.Bema 5, Zielona Góra 

siedziba MZK Sp. z o.o., ul.Chemiczna 8, Zielona Góra 

zarejestrowany bezrobotny mieszkaniec Zielonej Góry, który utracił prawo do zasiłku dla bez-

osoba, świadcząca pracę po 1956 r na rzecz org. politycznych i zw. zawodowych

uczeń szkoły podstawowej i ponadpodstawowej

o piekun dziecka z niepełnosprawnością uczęszczającego do placówki
o pieki nad dzieckiem w wieku do lat 7, przedszkola lub szkoły

wcześniejsze zatrudnienie, której opiekun pobiera sw. pielęgnacyjne z tytułu 
rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej

matka będąca z dziećmi w Schronisku Matki i Dziecka lub w mieszkaniu chronionym 

inwalida wojenny/wojskowy 

inne (Policja, Straż Miejska, posiadacz biletu VBB



DATA PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OPIEKUNA PRAWNEGOD D M. M. R R R R

Powód wydania duplikatu e-karty

karta nieczytelna karta uszkodzona mechanicznie utrata karty (zgubienie / kradzież - zakreślić odpowiednie)

inne ...................................................................................................................................................................................................................

        

DATA PODPIS PRACOWNIKAD D M. M. R R R R

KWITUJĘ ODBIÓR E-KARTY, DANE NA E-KARCIE SĄ ZGODNE Z PODANYMI WE WNIOSKU

DATA PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OPIEKUNA PRAWNEGOD D M. M. R R R R

Zapoznałem / am się i akceptuję powyższe 

wypełnia pracownik przyjmujący wniosek

1.    Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane osobowe są pełne i prawdziwe. 
2.    Oświadczam, że zapoznałam / zapoznałem się z regulaminem Zielonogórskiej Karty Miejskiej i akceptuję jego postanowienia..
3.    Oświadczam, że dane osobowe podałam / podałam dobrowolnie administratorowi danych w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania 

przeze mnie z Zielonogórskiej Karty Miejskiej.

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. - siedzibą: 65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna 8 podanych 
przeze mnie dobrowolnie adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu przekazywania mi informacji związanych z działalnością tej Firmy, oraz 
funkcjonowaniem komunikacji miejskiej w Zielonej Górze. Jestem świadomy, że przedmiotowa zgoda może być wycofana przeze mnie w każdym czasie. 
W celu wycofania zgody należy przesłać wniosek na adres Administratora - 65-713 Zielona Góra, ul.Chemiczna 8, lub email: daneosobowe@mzk.zgora.pl
względnie zgłosić wycofanie zgody w Punktach Obsługi Klienta MZK Sp. z o.o.
Ewentualne wycofanie przeze mnie zgody na przetwarzanie mojego wizerunku nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator 
Danych dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 - Dziennik Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO)  MZK Sp. z o.o.  informuje osoby, których danymi dysponuje  
o zakresie i zasadach przetwarzania dotyczących ich danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, że: 
1) Administratorem Danych Osobowych, które podałem/am we „Wniosku o wydanie e-Karty”, jest Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o.o. - siedziba:  
     65-713 Zielona Góra, ul. Chemiczna 8;
2) Dane dotyczące mojego imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, numeru PESEL, wizerunku, uprawnień do ulg lub bezpłatnych przejazdów, numer  
    oraz rodzaju e-biletu,daty, godziny oraz numeru linii, w której dokonano kasowań e-biletu będą przetwarzane przez MZK Sp. z o.o. w celach wykonania
    usługi, reklamacyjnych (art. 6 ust. 1 pkt b RODO), statystycznych i windykacyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), adresu e-mail i numeru telefonu w celu 
    nawiązania kontaktu w sprawach związanych z wykonaniem usługi, oraz przesyłaniem informacji związanych z promocją działalności MZK Sp. z o.o.  
    (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) oraz w celach wynikających z przepisów prawa przewozowego, cywilnego, finansowego i budżetowego (art. 6 ust. 1 lit c RODO);

3) Dotyczące mnie dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK Sp. z o.o., w tym profilowaniu;
4) Administrator Danych w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie moje dane osobowe na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki 
    niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią (art. 6 
    ust. 1 lit. f RODO). Do przykładowych celów takiego przetwarzania należały będą: 

wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach i w określonych obiektach znajdujących się na 
    terenach administrowanych przez MZK Sp. z o.o., jak też w autobusach MZK Sp. z o.o.,
•  marketing usług własnych MZK Sp. z o.o. oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych wśród 
   mieszkańców,
•  dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
5) Osobom, których dane MZK Sp. z o.o. przetwarza przysługują prawa:
•  dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
•  sprostowania (poprawiania) danych,
•  usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO), 
•  do ograniczenia przetwarzania danych,
•  do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
•  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
•  wycofania zadeklarowanej uprzednio zgody na przetwarzanie danych,
•  wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6) MZK Sp. z o.o. przechowywał będzie moje dane przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa w pkt. 2, oraz przepisach właściwych 
   w sprawach postępowania na wypadek zaistnienia określonych prawem roszczeń, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej 
   na dotyczących Państwa danych zawartych w zasobach informacyjnych MZK Sp. z o.o.;
7) Dotyczące mnie dane osobowe mogą zostać udostępnione organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub 
   działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz 
   podwykonawcom związanym z MZK Sp. z o.o. umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy 
   informatyczne, podmioty uprawnione do realizacji kontroli biletowych;
8) Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego;
9) MZK Sp. z o.o. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się telefonicznie: 68 45 20 450 wew. 74, drogą elektroniczną

lub osobiście w siedzibie MZK Sp. z o.o., pokój nr 7.

•  

daneosobowe@mzk.zgora.pl

DATA PODPIS WNIOSKODAWCY LUB OPIEKUNA PRAWNEGOD D M. M. R R R R
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