
FORMULARZ 

zgłaszania uwag i wniosków do proponowanych rozkładów jazdy 

 

     1. INFORMACJA O ZGŁASZAJĄCYM 

Wyrażam opinię jako osoba prywatna/reprezentując instytucję/organizację* 

 

1. Imię i nazwisko **………………………………………………………. ……………………… 

 

2. Nazwa instytucji/organizacji …………………………………………………………………… 

 

3. Telefon/e-mail ………………………………………………………………………………… 

 

2. UWAGI/WNIOSKI ZGŁASZANE DO PROPONOWANYCH ROZKŁADÓW JAZDY. 

1) Numer linii komunikacyjnej, do której odnosi się uwaga/wniosek (wraz z podaniem godziny 

i dnia kursowania) 

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

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

 

2) Treść uwagi/wniosku o zmianę 

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

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

………………………………………………………………………………………………………………... 

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

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

3) Uzasadnienie uwagi/wniosku o zmianę 

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

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

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

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

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

* niepotrzebne skreślić 

** dotyczy osób prywatnych 

 

 

 

 

 

 

 

 



INFORMACJA 

dotycząca przetwarzania danych osobowych 

 

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) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: 

   Miejski Zakład Komunikacji sp. z o.o. z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Stanisławy Leszczyńskiej 7 

reprezentowany przez Prezes Zarządu Bożenę Fraś 

2. Z  inspektorem ochrony danych można się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych                 

pod adresem e-mail: iodo@mzk.oswiecim.pl pod nr telefonu 33 843 17 40 lub pisemnie na adres siedziby 

administratora wskazany powyżej. 

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu prowadzonych konsultacji społecznych dotyczących   

proponowanych rozkładów jazdy. 

4.  Pani/a dane osobowe mogą zostać przekazane innym podmiotom wyłącznie na podstawie przepisów 

prawa. 

5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów 

w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie 

organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych z dnia 18 stycznia 2011 r. (Dz.U. z 2011 Nr 14,                  

poz. 67) – B5. 

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, ograniczenia 

przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z uwzględnieniem przepisów prawa. 

7. Ma Pan/i prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie 

danych osobowych Pana/ią dotyczących naruszałoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie 

danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

8. Podanie danych osobowych jest niezbędne do uczestnictwa w konsultacjach społecznych. Konsekwencją 

niepodania danych osobowych jest nieuwzględnienie złożonych wniosków/uwag. 

 

 

                                                                                      …........................................................ 

                                                                                    Przyjmuję do wiadomości                                                                                                

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrrgyydimztgm3ds

