
Supraśl,   dnia ........................................... 

…………………………..…………….. 
                          ( imię i nazwisko) 

…………………………………………. 

……………….…………………………               Burmistrz Supraśla 

………………………………………….      ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl 
( adres zamieszkania i tel. kontaktowy-opcjonalnie) 

                                                                                                              

Wniosek o wydanie karty ulgowej 50% 

Działając na podstawie uchwały Nr XI/153/2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 19 września 2019 r.                         

w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Supraśl  Programu  Ulg w  publicznym   transporcie  wnoszę o wydanie 

mi  karty ulgowej 50%  uprawniającej do zakupu ulgowego biletu miesięcznego w PKS Nova S.A na linie                         

w relacji Białystok – Kopna Góra przez Supraśl. Wg regulaminu karta ta przysługuje mi z tytułu, iż jestem: 

 

osobą  z orzeczoną niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym i lekkim  w  rozumieniu ustawy                      

z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 511 z późniejszymi zmianami), 

 
 

osobą  z całkowitą i częściową niezdolnością do pracy (analogicznie dawna II i III gr. inwalidzka), 

 

 

osobą  dojeżdżającą  i powracającą  z miejsc pracy  znajdujących się w miejscowościach na terenie gminy 

Supraśl  lub poza jej granicami, a także w celach leczniczych w tych miejscowościach. 

 

W załączeniu na potwierdzenie  w/w okoliczności  dołączam następujące dokumenty/oświadczenia: 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

Jednocześnie oświadczam, że: 

- nie korzystam z żadnych ulg ustawowych na bilety miesięczne na w/w liniach, 

- podane przeze mnie informacje dotyczące prawa do skorzystania przez mnie ulgi są prawdziwe i aktualne, 

- zobowiązuję się, że niezwłocznie powiadomię pisemnie Burmistrza Supraśla o zaistnieniu wszelkich okoliczności 

powodujących  wygaśnięcie prawa do ulgowych przejazdów, a w szczególności  utratę statusu osoby z orzeczoną 

niepełnosprawnością, zaprzestanie dojazdów do pracy oraz, że niezwłocznie zwrócę w takim przypadku wydaną 

mi kartę ulgową.  

- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Burmistrza Supraśla, w tym danych 

wrażliwych. Oświadczam, iż zostałem poinformowany, że ich podanie jest niezbędne do korzystania z Programu 

Ulg w publicznym transporcie na terenie Gminy Supraśl. 

 

Burmistrz Supraśla przekazuje klauzulę informacyjna dotyczącą przepisów, o których mowa w art. 13 ust. 1 i 2 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 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 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE Nr 119). Za Państwa zgodą 

przetwarzamy dane szczególnych kategorii Państwa tzw. dane wrażliwe. Informujemy również, że Administrator 

dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych 

osobowych przed ich przypadkowym, lub umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym 

ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.  
 

 

 

……………………………………….. 

                                                                                                                          Czytelny podpis 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z realizacją wymogów 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 „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych 

osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. 

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku. 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Supraślu jest:  

Burmistrz Supraśla z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 58, 16-030 Supraśl.  

2.   Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu   

      Miejskiego w Supraślu, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem           

      Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Supraślu za pomocą adresu: iod@suprasl.pl. 

3.   Administrator danych osobowych – Burmistrz Supraśla - przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących   

      przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody. 

4.   Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: 

      a)   wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Urzędzie Miejskim w Supraślu jak i do wykonania zadania realizowanego                    

            w interesie publicznym zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c i lit. e RODO z zakresu uchwały:  

            Nr XI/153/2019 Rady Miejskiej w Supraślu z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Supraśl         

            Programu  Ulg w  publicznym transporcie   

      b)   realizacji umów zawartych z kontrahentami: PKS Nowa z  siedzibą w Białymstoku przy ul. Boh. Monte Cassino 8 

      c)   w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody                     

            w zakresie i celu określonym w treści zgody. 

5.   W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 4 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: 

      a)   organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy    

             publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;  

      b)   inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Miejskim w Supraślu przetwarzają dane                

   osobowe dla których Administratorem jest Burmistrz Supraśla. 

6.   Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 4, a po tym czasie  

      przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

7.   W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:  

      a)   prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych; 

      b)   prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – w przypadku gdy dane są nieprawidłowe niekompletne; 

      c)   prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: 

         - dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane, 

         - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, 

         - osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych             

           i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych, 

         - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, 

         - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa; 

      d)   prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy: 

         - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych, 

         - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając        

           zamian ich ograniczenia, 

         - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony                 

           lub dochodzenia roszczeń, 

         - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych, do czasu ustalenia czy prawnie uzasadnione                  

           po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu; 

     e)   prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

         - przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej  

           przez tą osobę, 

         - przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;     

     f)    prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: 

         - zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania     

           realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora, 

         - przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora   

           lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe   

           prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane    

           dotyczą jest dzieckiem.  

8.   W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych   

      (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma  

      wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem. 

9.   W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie Miejskim w Supraślu Pani/Pana danych  

      osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.  

10. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie                     

      przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. 

11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis    

      prawa lub zawarta między stronami umowa. 

12. Pani/Pana dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 

mailto:iod@suprasl.pl

