
Miejscowość……………………………………………… Data…………………….. 

Nazwisko………………………………………………………........... 

Imię………………………………………………………………………… 

DOLBUS TRAVEL Sławomir Dolega 
UL. KOSSAKA 14 

26-110 SKARŻYSKO-KAMIENNA 
Zwracam się z prośbą o sprzedanie mi biletu: 

- miesięcznego: ulgowego*; 

Dokument uprawniający do ulgi:  ………………………………………………………………………………… 

Seria, Nr …………..…………………………………………………. 

PESEL …………………………………………………………………… 

Adres zamieszkania 
……………………………………………………………………………………………………………… 

Data ważności legitymacji ……………………………………………. 

Nr telefonu ………….………………………………………………………. 

- miesięcznego normalnego*; 
- wielokrotnego przejazdu: 11-krotnego lub 22-krotnego* 
* /niepotrzebne skreślić/ 
 
Od dnia ……………………………………………………… 

Skąd…………………………………………………………… Dokąd 
……………………..…………………………………… 

Wraz z biletem powrotnym 

Skąd ……………………………………………………………
Dokąd………………………………………………………….. 

 
Autentyczność danych potwierdzam własnoręcznym podpisem. 
 

..……………………………………………… 
Czytelny podpis 

 
Regulamin korzystania z biletu elektronicznego firmy Dolbus Travel Sławomir Dolęga otrzymałem/am i zapoznałem/am się z jego treścią. 
 
 

.……..……………………………………….. 

Czytelny podpis 

 
Zgodnie z art. 1 ust 1 i ust. 2 ogólnego 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) (dalej ,,RODO’’), firma Dolbus Travel Sławomir Dolęga przekazuje poniżej informacje istotne z punktu                
widzenia procesu przetwarzania danych osobowych, w tym o przysługujących od dnia 25 maja 2018 r. Pani/Panu uprawnieniach: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma DOLBUS TRAVEL Sławomir Dolęga, ul. Kossaka 14, 26-110 Skarżysko-Kamienna. 
2. Dane kontaktowe Administratora: e-mail: dolbus.travel.biuro@wp.pl, 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy i nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż                    

uprawnionym na podstawie przepisów prawa np. sądy lub organy ścigania, gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę                   
prawną oraz udostępniane będą tylko tym podmiotom, z którymi Administrator danych zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych                
zgodnie z zgodnie z art. 28 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

4. Odbiorcami przekazywanych danych będą także upoważnieni pracownicy firmy Dolbus Travel, zgodnie z zakresem swoich obowiązków. 
5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale wymagane przez Sprzedawcę w celu zawarcia i wykonania umowy.                 

Konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy. 
6. Dane osobowe przechowywane będą przez czas obowiązywania zawartej umowy w okresie niezbędnym do jej realizacji, a także po jej                   

zakończeniu w celach: 
● dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, 
● wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych, 
● statystycznych i archiwizacyjnych, 

7. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo: 
●  dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania; 
●  otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; 

● do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, a także prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy Administrator danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych; 

● do przenoszenia danych osobowych do innego administratora; 
● do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgodnie z art. 77 i art. 79, w przypadkach 

uznania, iż przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych narusza przepisy ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku. 

 

mailto:dolbus.travel.biuro@wp.pl


 

.……..……………………………………….. 

Czytelny podpis 


