
 
 

 

Załącznik nr 2  

        do zarządzenia nr 558/2019  

        Prezydenta m.st. Warszawy 

        z dnia 29 marca 2019 r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………….. 

/pieczęć placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej/ 

 

 

 

                                                                         Warszawa, dnia ............................... 

 

 

 

 

ZAŚWIADCZENIE  

 
Pan/i/................................................................................................................................................................... 

/imię i nazwisko opiekuna/ 

 

 jest opiekunem  ................................................................................................................................................ 
/imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej/ 

 

zamieszkałego/ej/ ……………………………………………………………………………………………. 
/adres zamieszkania osoby niepełnosprawnej/ 

 

uczęszczającego/ej/ do .................................................................................................................................... 
                                              /nazwa placówki rehabilitacyjno-terapeutycznej np. ośrodka wsparcia,  

                             placówki terapii i rehabilitacji, środowiskowego domu samopomocy, 

                        klubu aktywność i dziennej, warsztatów terapii zajęciowej / 

 

w ……………………………………………………………………………………………………… 

/adres/ 
 

Niniejsze zaświadczenie wydaje się celem uzyskania uprawnień do bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu 

zbiorowego w m. st. Warszawie, o których mowa w § 1 pkt 12 lit. b załącznika do uchwały Nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. 

Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego       

w m.st. Warszawie (ze zm.).  

Zaświadczenie jest ważne od dnia zarejestrowania w Zarządzie Transportu Miejskiego do dnia………………………………, 

jednakże nie dłużej niż przez okres 2 lat od daty wystawienia niniejszego zaświadczenia. 

 

 

 

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

/podpis wystawcy/ 

 
 

 

 

 

 

 

 

Administrator danych osobowych 
Administratorem Państwa danych osobowych zawartych w formularzu jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (03-839) przy ul. Grochowska 316/320 

(dalej jako: „ZTM”). 

Można się z nami kontaktować w następujący sposób: 

1) listownie: ul. Grochowska 316/320, 03-839 Warszawa 

2) pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl 

3) telefonicznie: 22-45-94-100 lub  22-826-82-11 

 

Inspektor ochrony danych 

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez ZTM inspektorem ochrony danych pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl. 
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Cele i podstawy przetwarzania 

Państwa dane osobowe, w tym dane osobowe szczególnej kategorii dotyczące zdrowia, zawarte w niniejszym zaświadczeniu będą przetwarzane na podstawie wyrażonej 

przez Państwa dobrowolnej zgody w celu weryfikacji uprawnień do uzyskania bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie,          

o których mowa w § 1 pkt 12 lit. b załącznika do uchwały Nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi 

przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2016 r. poz. 7862 ze zm.) oraz umożliwienia identyfikacji osoby 

uprawnionej do bezpłatnych przejazdów na podstawie niniejszego zaświadczenia w trakcie kontroli. W przypadku braku wyrażenia zgody nie będzie możliwe korzystanie      

z powyższych uprawnień.  

Państwa dane osobowe zawarte w niniejszym zaświadczeniu będą przetwarzane przez ZTM w celach reklamacyjnych związanych ze świadczeniem usług przewozowych               

w związku z realizacją uprawnień i obowiązków wynikających z ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz.U. 2017 r., poz. 1983). 

Następnie Państwa dane będą przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku archiwizacji dokumentów wynikającego z ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie 

archiwalnym i archiwach (Dz.U. z 2018 r., poz. 217 i 650). 

 

Odbiorcy danych osobowych 

Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom. 

 

Okres przechowywania danych 

Dane osobowe będą przechowywane przez ZTM do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 5 lat od momentu wydania uprawnień do bezpłatnych przejazdów 

środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie, o których mowa w § 1 pkt 12 lit. b załącznika do uchwały Nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 

25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie.  

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

Zgodnie z RODO1 przysługuje Państwu: 

1) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii; 

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; 

3) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa       

lub w ramach sprawowania władzy publicznej; 

4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 

5) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 

Warszawa); 

6) prawo do wycofania uprzednio wyrażonej zgody; wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem. 

 

Informacja o wymogu podania danych osobowych 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne przy czym konieczne w celu umożliwienia korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu 

zbiorowego w m. st. Warszawie. 

 

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 

Państwa dane osobowe nie będą podlegały przetwarzaniu zautomatyzowanemu, które mogłoby mieć wpływ na Państwa sytuację prawną lub inny sposób wpływać na 

Państwa prawa i obowiązki. 

 

Wyrażam dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w tym danych osobowych szczególnej kategorii dotyczących zdrowia, 

zawartych w niniejszym zaświadczeniu przez Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Warszawie (03-839) przy ul. Grochowska 316/320, w 

celu weryfikacji uprawnień do uzyskania bezpłatnych przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego w m. st. Warszawie, o których mowa w § 

1 pkt 12 lit. b załącznika do uchwały Nr XXXIII/828/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia cen za usługi 
przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie oraz umożliwienia identyfikacji osoby uprawnionej do bezpłatnych 

przejazdów na podstawie niniejszego zaświadczenia w trakcie kontroli.  

 

 

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

  /data i podpis opiekuna/                 /data i podpis osoby niepełnosprawnej/ 

 

 

 

 

Zarejestrowano w Zarządzie Transportu Miejskiego 

w dniu ………………….. 

pod numerem ……………… 

 

 

…………………………… 

/podpis osoby rejestrującej/ 

                                                 
1 Rozporządzenie 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) (Dz. Urz. UE l 119, s. 1).  

 


