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Wnoszę o weryfikację prawa do korzystania z biletów rodzinnych od miesiąca …….…………./……….r. 

 1. Dane RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO* (składającego wniosek): 
Imię i nazwisko: 

 
PESEL 

 
           Dokument tożsamości (Seria, numer i data ważności): 

 
 
 

 

2. Dane drugiego RODZICA/ OPIEKUNA PRAWNEGO* 
 Imię i nazwisko:  

 
PESEL 
 

           Dokument tożsamości (Seria, numer i data ważności): 
 
 
 

 

3. Adres wspólnego zamieszkania rodziny: 
Oświadczam, że moja rodzina zamieszkuje stale, wspólnie pod adresem: 

 
 

4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie w zakresie: 

   tak     nie  

   mojego numeru telefonu**  

     mojego adresu e‐mail** 

Jestem świadomy (‐a), że podanie danych w zakresie numeru telefonu i adresu e‐mail jest dobrowolne. Podstawą przetwarzania tych 

danych jest moja zgoda. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie a wycofanie przeze mnie zgody nie ma wpływu na zgodność 

z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Jednocześnie wiem, że w przypadku braku 

wyrażenia w/w zgody nie będzie możliwe telefoniczne lub poprzez pocztę elektroniczną przekazywanie mi informacji, będą one wówczas 

dostępne wyłącznie w Biurze Obsługi Klienta ZTM w Lublinie. 

Lublin, dnia ………………….     ………………………………………… 
                        /Podpis wyrażającego zgodę/  

5. Dane dzieci: 

 
Imię i nazwisko

   

a)               

b)             

c)             

d)             

e)             

f)             

g)             

h)             

i)             

 
 

 
 

     

  

  

Data urodzenia

UWAGA: Do wydania biletu rodzinnego niezbędne jest posiadanie nośnika (karty lub aplikacji Lubika)

 

Oświadczam, że rodzina spełnia warunki określone w Uchwale nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin z dnia 27 maja 2021 r. 
w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego 
w Lublinie

Rodza j  i  numer  okazanego dokumentu 
potwierdzającego uprawnienie rodziny do biletu 
rodzinnego (np. akt urodzenia, legitymacja 
s z k o l n a / s t u d e n c k a ,  o r z e c z e n i e 
o niepełnosprawności) wraz z jego datą ważności

D D M.R R R R

M.D D M.R R R R

M.D D M.R R R R

M.D D M.R R R R

M.D D M.R R R R

M.D D M.R R R R

M.D D M.R R R R

M.D D M.R R R R

M.D D M.R R R R

W celu umożliwienia ZTM w Lublinie przekazania mi telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną informacji związanych realizacją umowy 
przewozu np.rozpatrywania reklamacji, zgłoszeń dotyczących zakupionych biletów, z kończącym się terminem ważności biletu okresowego. 
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Potwierdzam własnoręcznym podpisem, że podane we wniosku dane są prawdziwe oraz 
że są mi znane przepisy o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z prawdą. 
 

………………………………………………     

   
/czytelny podpis składającego wniosek rodzica/opiekuna prawnego 
- potwierdzenie dotyczy również danych nieletnich dzieci/ 

 
………………………………………… 
    /czytelny podpis drugiego  rodzica/opiekuna prawnego/ 

 Podpisy pełnoletnich dzieci:
 

 

…………………………………           …………………………………           …………………………………     
 
    
…………………………………    …………………………………     …………………………………    
     
 
Lublin, dnia ………………….     ………………………………………… 
             / Podpis pracownika ZTM przyjmującego wniosek/  

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO BILETU RODZINNEGO 

Klauzula informacyjna dla pozyskania danych podczas składnia wniosku o ustalenie prawa do biletu rodzinnego

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) – dalej RODO – 
informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych w tym również danych Pani/Pana niepełnoletnich dzieci jest Zarząd 
Transportu Miejskiego w Lublinie ul. Nałęczowska 14,20‐701 Lublin, tel. 81 466‐29‐00, e‐mail:ztm@lublin.ztm.eu

2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach ochrony danych 
osobowych pod adresem e‐mail odo@ztm.lublin.eu; lub pisemnie na adres Administratora.

3. Pani/Pana dane będą przetwarzane 
‐ w celu weryfikacji prawa do korzystania z biletów rodzinnych nadanego Uchwałą nr 921/XXIX/2021 Rady Miasta Lublin 
z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie opłat za usługi przewozowe osób środkami lokalnego transportu zbiorowego zlecane przez 
Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie. Podstawą prawną tego przetwarzania jest art. 6 ust 1 lit. e, natomiast w przypadku 
udzielenia informacji odnośnie stanu zdrowia np. niepełnosprawności podstawą prawną przetwarzania tych danych jest art. 9 
ust. 2 lit. b RODO,
‐ a następnie w celu użyczenia Karty Biletu Elektronicznego, a także zawarcia i wykonania umowy przewozu tj. wydania Karty 
Biletu Elektronicznego, kodowania biletów 
i prowadzenia ich ewidencji, których podstawa przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat od końca roku, w którym wygasł ostatni kontrakt 
zakodowany na Karcie Biletu Elektronicznego. 

5. Pani/Pana dane mogą zostać ujawnione naszym odbiorcom w szczególności kancelariom prawnym,  dane mogą zostać 
również przekazane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa.

6. Zgodnie z RODO Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora: ograniczenia przetwarzania, dostępu 
do swoich danych i otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, wniesienia sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych a także usunięcia swoich danych – jeśli takie prawo okaże się zasadne.

7. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych opisanych 
powyżej. Przestaniemy przetwarzać  Pani/Pana dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do 
Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana interesów, 
praw i wolności lub Pani/Pana dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzaniePani/Pana 
danych osobowych ‐ narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.

9. Podanie danych nie jest obowiązkowe ale brak podania danych uniemożliwi weryfikację prawa do korzystania z biletów 
rodzinnych oraz zawarcie umowy użyczenia Karty Biletu Elektronicznego i zawarcie umowy przewozu.
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6. Proszę o zakodowanie biletów rodzinnych dla: 

Lp.
 

Imię i nazwisko:
 Numer nośnika w systemie Lubika (karty lub aplikacji) 

1.   
           

2.   
           

3.   
           

4.   
           

5.   
           

6.   
           

7.   
           

8.   
           

9.   
           

10.   
         

 

Kwituję odbiór zgodnie z wnioskiem …………..  biletów rodzinnych dla nośników.

 

Lublin, dnia ………………………….  ……………………………………………………………… 
                     / czytelny podpis rodzica/ opiekuna prawnego/ 

……………………………………………………………  

/ podpis pracownika ZTM w Lublinie kodującego bilety rodzinne/ 
*niewłaściwe skreślić 

** podanie danych nie jest obowiązkowe; 

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO BILETU RODZINNEGO 

(numer karty w formacie 000 00000000 lub numer telefonu w formacie +48 000000000 gdzie 0 to dowolna cyfra)

  

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA: Do wydania biletu rodzinnego niezbędne jest posiadanie nośnika (karty lub aplikacji Lubika).
Jeżeli dany członek rodziny nie posiada dotychczas nośnika (karty lub aplikacji Lubika) należy złożyć odrębny 
wniosek o jego wydanie.
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