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Kraków, dnia……………………………..r. 

OŚWIADCZENIE  

I. Dane rodzica składającego oświadczenie (poprzez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego 

lub opiekuna prawnego dzieci):  

Imię(imiona):  Nazwisko:   

Numer dokumentu potwierdzającego tożsamość:  PESEL:   

Adres zamieszkania:   

Ulica/osiedle:  Numer domu:  Numer lokalu:  

Gmina:  Kod pocztowy:  Miejscowość/Poczta:  

Numer telefonu:   

  

II. Oświadczenie o miejscu zamieszkania członków rodziny wielodzietnej:  

II.A Rodzice-liczba osób………..; Dzieci*- liczba osób………… Miejsce 

zamieszkania:  

Gmina:  Kod pocztowy:  Miejscowość/Poczta:  

Ulica/osiedle:   Numer domu:  Numer lokalu:  

  

II.B Dzieci* - liczba osób……………  

Miejsce zamieszkania:   

( wypełnić w przypadku, gdy któryś z członków rodziny wielodzietnej zamieszkuje na stałe pod innym 

adresem, niż podany w punkcie IIA )  

  

Gmina:  Kod pocztowy:  Miejscowość/Poczta:  

Ulica/osiedle:  Numer domu:  Numer lokalu:  

  

*dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 24 roku życia w przypadku 

kontynuowania przez dziecko nauki lub bez ograniczenia wieku w przypadku dziecka z orzeczoną 

niepełnosprawnością w stopniu znacznym.  
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III. Dane dzieci  

Lp.  Imię i Nazwisko  Data urodzenia  PESEL  

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

  

Zostałam/em pouczona/y , że niniejsze oświadczenie/zeznanie składane jest pod rygorem 

odpowiedzialności karnej z art. 233.§ 1 kodeksu karnego „Kto, składając zeznanie mające służyć za 

dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, 

zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.  

  

  
Podpis osoby składającej  

 oświadczenie:  

    

  ………………………..…………………….  

Data podpisania 

oświadczenia:  

  

………………………..……………… 

  

  

  Podpis oraz pieczątka służbowa 

pracownika obecnego przy składaniu  

 oświadczenia:  

    

  ………………………..…………………….  
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KLAUZULA INFORMACYJNA 

DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH  

 

Informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa, z siedzibą przy ul. Centralnej 

53 w Krakowie (31-586). Przetwarzanie danych osobowych zostało powierzone Miejskiemu Przedsiębiorstwu 

Komunikacyjnemu S.A. w Krakowie, z siedzibą przy ul. św. Wawrzyńca 13 w Krakowie (31-060). 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie 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 (RODO, Dz. Urz. UE L nr 119). Cele przetwarzania 

danych osobowych: 

– wypełnienie zobowiązań umownych wynikających z przejazdu Komunikacją Miejską w Krakowie (KMK) oraz 
podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem takiej umowy, w tym związanych z zakupem biletu 
okresowego KMK, wydawaniem duplikatu, a także czynnościami wynikającymi z jego nabywaniem – na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, 

– kontrola dokumentów przewozu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, 
– ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń administratora danych, w tym windykacja należności – na podstawie 

art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, 
– rozpatrywanie reklamacji lub prowadzenie korespondencji w sprawie funkcjonowania KMK w Krakowie, 

rozpatrywanie wniosków, udzielanie wyjaśnień – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO, 
– weryfikacja uprawnień do przyznania ulgi – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.  

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zrealizowania powyższych celów. 

Mają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto mają 

Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

Państwa dane osobowe będą przechowywane maksymalnie przez okres 10 lat licząc od momentu poinformowania 

administratora o chęci zaprzestania korzystania z usługi. Po upływie tego okresu dane zostaną zniszczone lub przekazane do 

Archiwum Państwowego. 

Odbiorcami Państwa danych jest operator publicznego transportu zbiorowego, podmioty odpowiadające za serwis i wsparcie 

techniczne oprogramowania oraz świadczące usługi kontrolerskie w pojazdach komunikacji miejskiej. 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z: 

– Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Zarządu Dróg Miasta Krakowa, który możliwy jest poprzez adres e-mail: 
iod@zdmk.krakow.pl, 

– Inspektorem Ochrony Danych Osobowych Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie, który 
możliwy jest poprzez adres e-mail: iodo@mpk.krakow.pl lub telefonicznie: (12) 254 14 54. 
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