
 

 

Załącznik nr 2 do „Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia                  

w zakresie mobilności na terenie gminy Karlino”  

 

ZGŁOSZENIE POTRZEBY WYJAZDU 

Imię i nazwisko osoby z potrzebą wsparcia 
w 
zakresie mobilności 

 

Dokładny adres początkowy i 
docelowy 

 

Proponowaną datę, godzinę podstawienia 
samochodu oraz godzinę powrotu 

 

Wskazanie czy Pasażer potrzebuje 
pomocy w dotarciu z mieszkania do 
pojazdu oraz dane  kontaktowe w celu 
potwierdzenia zamówienia usługi 

 

Wiek 
 

 

Numer telefonu oraz fakultatywnie adres e-
mail 

 

Adres zameldowania 
 

 

Wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie 
mobilności uzasadniającej skorzystanie z 
usługi 

 

Cel wyjazdu (zgodnie z regulaminem 
wsparcia). Proszę podać jaki 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

……………………………………….…………….  
data i podpis użytkownika/użytkowniczki lub opiekuna  

 



 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

Zgodnie z przepisami wynikającymi z 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), oraz ustawy z 

dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) informuje 

się, że celem gromadzenia i przetwarzania danych osobowych określonych w załączniku 

do Regulaminu świadczenia usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności na terenie gminy Karlino w ramach projektu pn. "Usługi 

indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej 

wielorodzinnych budynków mieszkalnych" 

jest świadczenie usługi transportowej door-to-door.  

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 

………………………………………………………………………. W sprawach z zakresu 

ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony 

Danych pod adresem e-mail: …………………………  

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z 

uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym 

przepisów archiwalnych.  

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:  

1. dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, 

ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do 

usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.  

2. wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku gdy przetwarzanie danych 

odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia, tj. Prezesa Ochrony 

Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.  

 


