
  

WNIOSEK – BILET ELEKTRONICZNY (WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI) 

(Proszę zaznaczyć X)   

 Karta imienna ze zdjęciem   Karta na okaziciela   Duplikat   Aktualizacja danych 
 

NAZWISKO                     

IMIĘ                     

PESEL                     

NR TELEFONU                     

ADRES E-MAIL                     

ULICA                     

NR DOMU                     

NR LOKALU                     

MIEJSCOWOŚĆ                     

KOD POCZTOWY                     
 

1. RODZAJ BILETU (Proszę zaznaczyć X) 

 NORMALNY    ULGOWY 50%    ULGA 100% 

     Proszę wybrać tytuł ulgi    Proszę wybrać tytuł ulgi 

     KOMBATANT    SENATOR LUB POSEŁ 

     EMERYT I RENCISTA    INWALIDA WOJENNY / WOJSKOWY 

     STUDENT    OSOBA NIEWIDOMA LUB OCIEMNIAŁA 

     WETERAN    DZIECKO DO 4 LAT 

         DZIECKO OD UKOŃCZENIA 4 LAT I UCZEŃ DO 21 
ROKU ŻYCIA 

         HONOROWY ZASŁŻONY DAWCA KRWII 

    UMUNDUROWANI FUNKCJONARIUSZE POLICJI, 
STRAŻY MIEJSKIEJ I ŻOŁNIERZE 

Nazwa dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych 
(wypełnia pracownik MZK przyjmujący wniosek) 

   OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 70 LAT 

   PRACOWNIK, EMERYT I RENCISTA MZK ORAZ 
CZŁONEK RODZINY MZK 

     OPIEKUN LUB PRZEWODNIK 

OKRES OBOWIĄZYWANIA ULGI (dd-mm-rrrr)            DZIECI LUB MŁODZIEŻ O SPECJALNYCH POTRZEBACH 
EDUKACYJNYCH LUB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ 
RUCHOWĄ 

BEZTERMINOWO      OSOBA POSIADAJĄCA ORZECZENIE O ZNACZNYM 
STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 

     OSOBA OBJĘTA „KUTNOWSKĄ KARTĄ DUŻEJ 
RODZINY 3+” 

     OSOBA KONTROLUJĄCA BILETY I UPRAWNIENIA 

 

2. DOŁĄCZAM ZDJĘCIE (Proszę zaznaczyć X) – W przypadku braku zdjęcia, zostanie ono wykonane na 

koszt MZK w dniu osobistego złożenia wniosku o wydanie Biletu Elektronicznego 

 Na papierze fotograficznym jak do dowodu – kolorowe lub czarno-białe – podpisane czytelnie na odwrocie 

  
 Cyfrowe lub skanowane w proporcji (koniecznie) 2 x 3, min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli – „JPEG” 

 

MZK Sp. z o.o. w Kutnie zwraca wnioskodawcy przekazaną fotografię przy odbiorze karty. Zdjęcie zostanie usunięte z systemu 

informatycznego po wydaniu imiennego Biletu Elektronicznego. 

3. MIEJSCE ODBIORU KARTY (Proszę zaznaczyć X) 

 MZK Sp. z o.o. Kutno, ul. Cmentarna 1 

  
 Wysyłka listem poleconym na adres zamieszkania – dotyczy tylko BE z ulgą 100% 

 

4. POWÓD WYDANIA DUPLIKATU KARTY (Proszę zaznaczyć X) 

 Karta niewidoczna dla kasownika  Zagubienie / kradzież karty / uszkodzenie mechaniczne 
 

5. Bilet Elektroniczny wydany będzie użytkownikowi po zakupie biletu okresowego zapisanego na e-bilecie, 

a w przypadku elektronicznej portmonetki – po pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 10 zł – z 

wyłączeniem osób posiadających prawo do przejazdów z ulgą 100% 

 

 

_________________________________       ______________________________________________________ 
                                    Data                                                    czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego, rodzica dziecka niepełnoletniego 

 



 

 

1. Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane osobowe są pełne i prawdziwe. 

2. Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Biletu Elektronicznego I akceptuję jego postanowienia. Zapoznałam/em się i 
akceptuję powyższe 

 
 

      _________________________________       ______________________________________________________ 
                                    Data                                                    czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego, rodzica dziecka niepełnoletniego 

 

1. Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Miasto Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18  podanych przeze mnie 

dobrowolnie danych tj. numeru telefonu, adres e-mail w celu przekazywania mi informacji związanych z Biletem Elektronicznym. Jestem 

świadoma/y, że przedmiotowa zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie. 

 

      _________________________________       ______________________________________________________ 
                                    Data                                                    czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego, rodzica dziecka niepełnoletniego 

 

 

WYPEŁNIA PRACOWNIK MZK PRZYJMUJĄCY WNIOSEK 

     _________________________________       _____________________________________________________ 
                     data wpłynięcia wniosku                                                                                    podpis pracownika 

POTWIERDZAM ODBIÓR BILETU ELEKTRONICZNEGO. DANE NA BILECIE ELEKTRONICZNYM SĄ ZGODNE Z PODANYMI WE WNIOSKU 

NR BE 
                 

NR BE DLA OPIEKUNA 
                 

 

      _________________________________       ______________________________________________________ 
                                    Data                                                    czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego, rodzica dziecka niepełnoletniego 

                                                                                                                                           (nie dotyczy jeżeli BE wysłany jest listem poleconym) 

 

 

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto Kutno z siedzibą w Kutno, pl. Marszałka J. Piłsudskiego 18; 

2) administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym skontaktować można się: 

• drogą elektroniczną: iod@um.kutno.pl 

• osobiście w siedzibie Urzędu Miasta w Kutnie, ul. Podrzeczna 3, pokój nr 14; 

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wydania i obsługi „ Biletu Elektronicznego” na podstawie Art. 6 ust 1  

lit. a (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej ilości celów),  

lit. b przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą , lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 

której dane dotyczą przed podjęciem działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,  

lit. c przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, 

lit. e przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania  realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 

powierzonej administratorowi, 

w związku z ustawą z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2019, poz. 2475 z późn. zm.) 

4) Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione Miejskiemu Zakładowi Komunikacji  Sp. z o.o. w Kutnie, który działa w imieniu i na rzecz Miasta 

Kutno 

5) Pani/Pana dane osobowe będą/nie będą* przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej; 

6) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu określonego pkt 3, a po tym czasie przez okres 3 miesięcy 

po tym czasie dane przekazane zostaną do archiwum; 

7) posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jeżeli przetwarzanie odbywa się na 

podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na 

podstawie zgody przed jej cofnięciem; 

8) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza 

przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. i inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych; 

9) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem rozpatrzenia wniosku. Jest Pani/Pan zobowiązana/y do ich podania, 

 a konsekwencją niepodania danych osobowych jest odrzucenie wniosku; 

 


