
ZARZĄD TRANSPORTU  
MIEJSKIEGO W LUBLINIE 

           Nr ewidencyjny wniosku:.............................. 

           Data złożenia wniosku:................................. 

 

WNIOSEK O ZAWARCIE/ZMIANĘ* UMOWY W SPRAWIE USTALENIA ZASAD ORAZ WARUNKÓW 

PONOSZENIA KOSZTÓW ZWIĄZANYCH Z ZAMIESZCZANIEM INFORMACJI DOTYCZĄCYCH ROZKŁADÓW 

JAZDY NA PRZYSTANKACH KOMUNIKACYJNYCH ORAZ W SYSTEMIE INFORMACJI DLA PASAŻERA 

 

 

I. Dane wnioskodawcy: 

1. Nazwa przedsiębiorcy:  

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

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

2. Miejsce zamieszkania (siedziba) i adres:  

................................................................................................................................................................... 

3. Nr w rejestrze przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej (REGON, NIP, 

KRS):…………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…  

4. Nr PESEL (w przypadku przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną):……………………………………………… 

5.    Telefon: ................................................................ 

II. Cel złożenia wniosku:  

1. Zawarcie umowy  

2. Zmiana umowy w związku ze zmianą:          

a) oznaczenia lub siedziby przedsiębiorcy,                                                                                   

b) przystanków ujętych w umowie,  

c) inne (czego dotyczy)............................................................................................................................. 

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

III. Przystanki komunikacyjne, na których ma być zamieszczona informacja o rozkładzie jazdy  

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały1: 

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

................................................................................................................................................................... 



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

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

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

IV. Załączniki:  

1. Kserokopia zatwierdzonego rozkładu jazdy.      

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych. 

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z 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 ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych (Dz.Urz. Eu L 119, s.1) – zwanym dalej RODO informujemy, że: 

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych, które to dane w dalszej części tego tekstu 

będziemy wspólnie nazywać „danymi” jest Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie  

ul. Nałęczowska 14, kod pocztowy 20-701, adres e-mail ztm@lublin.ztm.eu.  

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować  

w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem e-mail odo@ztm.lublin.eu, lub 

pisemnie na adres Administratora danych.   

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy - na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. b RODO. Następnie Pani/Pana dane będziemy przetwarzać w celu wypełnienia 

obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. 

 o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO. 

4. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym (w szczególności 

kancelariom prawnym świadczącym usługi na rzecz Administratora) na podstawie umowy 

powierzenia przetwarzania danych w zakresie niezbędnym do realizacji umowy, a także 

podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów obowiązującego prawa. 

5. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie 

z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie ustalonym 

przez Archiwum Państwowe w Lublinie, który jest dostępny do wglądu w siedzibie Zarządu. 

6. Pana/Pani dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać 
profilowaniu. 

7. Pana/Pani dane nie trafią poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, 

Norwegię, Lichtenstein, UK i Islandię). 

8. Zgodnie z RODO Przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora: 
- dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, 
- usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO, 
- ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach określonych w art. 18 RODO. 

9. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 
w sytuacji gdy uzna Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). 

mailto:ztm@lublin.ztm.eu
mailto:odo@ztm.lublin.eu


10. Podanie przez Pana/Panią danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji 
umowy. W przypadku niepodania przez Pana/Panią danych nie będzie możliwe zawarcie oraz 
realizacja umowy. 

 

 

………………………………………………     ………………………………………………………… 
     (miejscowość, data)                               (podpis wnioskodawcy) 
 

 

 

Umowę odebrał:  

 

………………………………………………     ………………………………………………………… 
     (miejscowość, data)                                     (czytelny podpis) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* - niepotrzebne skreślić 

1- uchwała Rady Miasta Lublin nr 77/VIII/2011 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych  

w Gminie Lublin, warunków i zasad korzystania z nich oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie  

z tych przystanków (Dz.Urz.Woj.Lub. z 2011r. Nr 81, poz. 1545) z późn. zm. 


