
Załącznik nr 2  

do zarządzenia nr 37/2022  

Dyrektora ZTM 

z dnia 3 listopada 2022  

 
 
………………………………………      …………………………………………….. 
 Nr wniosku               Data 

WNIOSEK O WYDANIE KARTY EKO/DUPLIKATU KARTY EKO* 

……………………….…………………. 
                      Imię: 
 
…………………..……………………... 
                 Nazwisko: 
 
…………………………………………… 
              Marka pojazdu: 
 
…………………………………………… 
   Nr rejestracyjny pojazdu: 
 
…………………………………………… 
Nazwa Parkingu Parkuj i Jedź 
  (którego wniosek dotyczy) 
 
 
 
 
Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE. L Nr 119 z późn. zm), niniejszym wyrażam 
dobrowolną zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych we wniosku o wydanie 
Karty Eko/Duplikatu Karty Eko przez Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą przy ul. Grochowskiej 
316/320, 03-839 Warszawa, w celu umożliwienia identyfikacji pojazdów uprawnionych do posiadania 
Karty Eko zgodnie z Regulaminem parkingów działających w systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride), 
przyjętym Uchwałą Nr LIX/1564/2017 Rady m.st. Warszawy z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. 
Maz. poz. 12424). 
 
Zapoznałem/am się z powyższym pouczeniem oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych 
osobowych. 
 
 
 
…………..……………………………..      …….………………………………………. 
     Podpis przyjmującego             Podpis wnioskodawcy 
 
 
 
 
 
 
Niniejszym kwituję odbiór Karty Eko/Duplikatu Karty Eko o nr ……………………………… 
 
 
 
………………....…….   …….…………………………..……………                ……….…………………………..……… 
         Data          Podpis pracownika ZTM          Podpis wnioskodawcy 
 
 
*niepotrzebne skreślić 
 
 
 
 
 
 



INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH 
Administrator danych osobowych 
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą 
w Warszawie (03-839) przy ul. Grochowskiej 316/320, zwany dalej „ZTM”. Z Administratorem można 
kontaktować się w następujący sposób:  
1) listownie, na adres siedziby ZTM,  
2) pod adresem e-mail: ztm@ztm.waw.pl,  
3) telefonicznie: 22 459 41 00,  
4) poprzez platformę ePUAP.  
 
Inspektor ochrony danych 
ZTM powołał Inspektora Ochrony Danych, zwanego dalej „IOD”; z IOD może Pani/Pan skontaktować 
się pod adresem e-mail: iod@ztm.waw.pl lub pisemnie na adres siedziby ZTM, z dopiskiem na 
kopercie „Inspektor Ochrony Danych”.  
 
Cele i podstawy przetwarzania 
Jednocześnie ZTM  informuje, że: 
1) Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) 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), zwanego dalej „RODO”; 

2) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia identyfikacji pojazdu 
uprawnionego do posiadania Karty Eko zgodnie z Regulaminem parkingów działających w 
systemie Parkuj i Jedź (Park & Ride), przyjętym Uchwałą Nr LIX/1564/2017 Rady m.st. Warszawy z 
dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 12424); 

3) Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały 
pierwotnie zebrane. 

 
Informacja o wymogu podania danych osobowych 
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wydania Karty 
Eko/Duplikatu Karty Eko. 
 
Odbiorcy danych osobowych 
Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym podmiotom, w szczególności: 
1) świadczącym na rzecz ZTM usługi IT, prawne, audytorskie, windykacyjne, archiwizacji i niszczenia 

dokumentów, 
2) uprawnionym do otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa powszechnie 

obowiązującego. 
 
Okres przechowywania danych 
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez ZTM przez okres jednego roku, począwszy od 
zakończenia roku kalendarzowego, na który Karta Eko/Duplikat Karty Eko zostały wydane. 
 
Prawa osób, których dane dotyczą 
W związku z przetwarzaniem przez ZTM Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu – 
z ograniczeniami wskazanymi w RODO oraz w uzależnieniu od rodzaju rozpatrywanej sprawy – prawo 
do:  
1) żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii – zgodnie z art. 15 RODO,  
2) sprostowania i uzupełnienia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 16 RODO,  
3) żądania usunięcia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 17 RODO,  
4) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 18 RODO, 
5) przenoszenia swoich danych osobowych – zgodnie z art. 20 RODO,  
6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych – zgodnie z art. 21 RODO,  
7) cofnięcia – w dowolnym momencie – uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych 

osobowych, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, 
którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.  

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z ZTM lub z IOD, korzystając ze 
wskazanych danych kontaktowych.  
 
Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych 
w przypadku uznania, że ZTM przetwarza Pani/Pana dane osobowe z naruszeniem przepisów RODO.  
 
Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji 
W oparciu o Pani/Pana dane osobowe ZTM nie będzie podejmował decyzji opartych na 
zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu 
RODO, które miałyby wpływ na Pani/Pana sytuację prawną lub mogłyby w inny sposób wpływać na 
Pani/Pana prawa lub obowiązki.  
 
      


