
 
 

Zmiana nr 5 

Regulaminu obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt 

(RPO - ŁKA) 
 

Obowiązuje od dnia 25 maja 2018 roku 

W Regulaminie obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób, rzeczy i zwierząt  

(RPO- ŁKA) tekst jednolity obowiązujący od 11 grudnia 2016 r., wprowadza się następu-

jące zmiany: 

 

1. W spisie treści dodaje się: 

„§ 3a. Dane osobowe ......................................................................................................... 7” 

2. W całej treści Regulaminu (RPO-ŁKA) naniesiono korektę redakcyjną zapisu „wezwanie  

do zapłaty”, zgodne z zapisem § 2. Objaśnienia określeń i skrótów.   

4. W Rozdziale 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE  

 

1) dodaje się nowy § 3a w brzemieniu: 

„§ 3a. Dane osobowe 

1. Przetwarzanie danych osobowych w „ŁKA” sp. z o.o. odbywa się zgodnie z postanowieniami 
art. 6 ust. 1 lit. a – c i lit. f 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, dalej RODO. 

2. Administratorem danych osobowych jest „ŁKA” sp. z o.o. z siedzibą przy Al. Piłsudskiego 12, 
90-051 Łódź, NIP: 7252025842, REGON: 100893710.  

3. Wszelkich informacji w sprawach związanych z danymi udziela Inspektor Ochrony Danych, 
z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl.  

4. Dane będą przetwarzane w celu: 

1) realizacji zawarcia i wykonania umowy przewozu; 

2) realizacji obowiązków i uprawnień Podróżnego związanych z zawartą umową przewozu; 

3) wystawienia wezwania do zapłaty z tytułu przejazdu bez ważnego dokumentu przewozu 
oraz naruszenia przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt; 

4) windykacja należności z tytułu wystawionych wezwań do zapłaty; 

5) przeciwdziałaniu zjawisku wyłudzenia przejazdów; 

6) złożonych reklamacji w związku z wystawionym wezwaniem do zapłaty; 

7) rozstrzygnięcia procesu reklamacyjnego (również procesu wnoszenia i rozpatrywania 
skarg); 

8) realizacji obowiązku udzielenia pomocy osobie z niepełnosprawnością lub z ograniczoną 
możliwością poruszania się podczas zgłoszonego przejazdu; 

9) realizacji wniosku na przejazd grupy,  

10) czynności związanych ze znalezieniem i wydaniem rzeczy znalezionych; 

11) wydania faktury VAT, w tym duplikatu faktury VAT, 
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12) zatrzymania przez organ kontrolny dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgo-
wych przejazdów, co do którego istnieje podejrzenie podrobienia, przerobienia. 

5. Podróżny ma prawo żądać od Administratora: 

1) dostępu do swoich danych (przetwarzanych oraz kopii danych); 

2) sprostowania (poprawienia) danych; 

3) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; 

4) przenoszenia danych do innego administratora danych, w zakresie określonym w art. 20 
RODO; 

5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w dowolnym momencie. 

6.  „ŁKA” sp. z o.o. przetwarza dane w celach określonych w ust. 4 przez okres ciągły, gwaran-
tując stały dostęp Podróżnych do tych danych. 

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji celów okre-
ślonych w ust. 4. 

8. Jeżeli osoba, której dane są przetwarzane uzna, że ich przetwarzanie przez Administratora 
narusza przepisy prawa, wówczas ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.            „ 

2) w § 6 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 
 
„2) imię i nazwisko właściciela biletu.” 
 

3. W ROZDZIALE 2. OGÓLNE ZASADY ODPRAWY I PRZEWOZU OSÓB, RZECZY  

I ZWIERZĄT: 

1) w § 10 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Formularz Zamówienia podróżny może otrzymać bezpośrednio w kasie biletowej 

„ŁKA” sp. z o.o. lub w formie elektronicznej, pobierając ze strony internetowej  

www.lka.lodzkie.pl.” 

2) w § 11a: 

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Na przejazd realizowany pociągami uruchamianymi przez: 

1) „ŁKA” sp. z o.o. i pociągami uruchamianymi przez co najmniej jednego z przewoź-

ników wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5 (lub odwrotnie) albo 1 pkt 1, 2, 4 i 5 (lub od-

wrotnie) albo 

2) przewoźników wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2 i 5, 1 pkt 1, 2, 4 i 5, 

w kasach biletowych: PR, PKP IC, PKP SKM, KM i „ŁKA” sp. z o.o., oznaczonych pik-

togramem „Pakiet Podróżnika” można nabyć maksymalnie 6 biletów na przejazd dla 

maksymalnie sześciu osób w ramach jednego Pakietu, z zastrzeżeniem ust. 12.” 

b) dodaje się ust. 12 w brzmieniu: 

„12. Bilety na przejazd realizowany pociągami uruchamianymi przez Koleje Wielko-

polskie Sp. z o.o. będą dostępne w ramach Pakietu od 1 czerwca 2018 r. 

3) w § 18: 
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a) ust. 1 pkt 2) lit c) otrzymuje brzmienie: 

„ c) bilet imienny: 

 ale nie okazał dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości,  

 którego nie jest właścicielem, 

 bez dopełnienia określonych na nim warunków, chyba, że dopełni je w trakcie 

kontroli,          „ 

 

b) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Dane osobowe uzyskane w trakcie kontroli dokumentów przewozu przetwarzane 

są zgodnie z postanowieniami § 3a.” 

 

4) w § 19:  

a) w ust. 3 zapis: 

 „Sporządzono z powodu niemożliwości wydania reszty/pobrania płatności kartą – ter-

min płatności 7 dni. Niedotrzymanie terminu spowoduje naliczenie opłaty dodatkowej 

w pełnej wysokości …… zł i ustawowych odsetek.”  

zastępuje się zapisem: 

„Sporządzono z powodu niemożliwości wydania reszty/pobrania płatności kartą – ter-

min płatności do 2 dni. Niedotrzymanie terminu spowoduje naliczenie opłaty zgodnie 

z  § 19 ust. 3a RPO-ŁKA”. 

b) ust. 3a otrzymuje brzmienie: 

  „Uregulowanie należności w terminie: 

1) do 2 dni (nie wliczając dnia przejazdu) skutkuje naliczeniem tylko opłaty tary-
fowej,  

2) do 7 dni (nie wliczając dnia przejazdu) skutkuje obniżeniem opłaty dodatko-
wej do 100,00 zł za przejazd osób i do 30,00 zł za przewóz rzeczy i zwierząt, 

3) od 7 dni do 14 dni (nie wliczając dnia przejazdu) skutkuje naliczeniem opłaty 
dodatkowej w pełnej wysokości,    

4) brak zapłaty w terminie 14 dni skutkuje naliczeniem pełnej opłaty dodatkowej 
zgodnie z rozporządzeniem MI z dnia 20.01.2005 r. oraz odsetek ustawo-
wych.” 

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

„13. W przypadku braku wpłaty, o której mowa w ust. 12, przewoźnikowi przysługuje 
prawo:  

1) naliczenia odsetek ustawowych, 

2) zamieszczania danych osobowych dłużnika w rejestrach Biur Informacji 
Gospodarczych, 

3) dochodzenia roszczeń w postępowaniu sądowym, po bezskutecznym we-
zwaniu do zapłaty zobowiązanego do zapłaty.” 
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4. w Rozdziale 6. WZORY DRUKÓW: 

 

1) dodaje się wzór nr 6 wezwanie do zapłaty: 

„Wzór nr 6 

Wzór druku H-10 - Wezwanie do zapłaty 

 

strona czołowa 

 

  



5 
 

strona odwrotna 
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strona czołowa 
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strona czołowa 
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Wzór przekazu dotyczącego uregulowania należności za przejazd do wezwania   

”  
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2) dodaje się nowy wzór nr 7: 

 

Wzór druku H-0011 - pokwitowanie zatrzymania dokumentu 

strona czołowa 

 

  



10 
 

strona odwrotna 
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3) dodaje się nowy wzór nr 8: 

 

Wzór druku H-0015 - pokwitowanie znalezienia rzeczy  

strona czołowa 
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strona odwrotna 
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Wzór druku H-0015 - pokwitowanie znalezienia rzeczy – KOPIA 

 
strona czołowa 

 

 

odwrotna strona biała bez nadruku 
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4) dodaje się nowy wzór nr 9: 

 

„Wzór nr 9  

Wniosek na przejazd grupy 
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