
Imię

Nazwisko

PESEL

Data urodzenia

Ulica, numer domu,  
numer lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina

Województwo 

Numer telefonu* 

Adres e-mail*

Numer zamówienia

Data przyjęcia zamówienia

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

Wypełnia pracownik przyjmujący zgłoszenie

ZAMÓWIENIE
ELEKTRONICZNEJ KARTY 

ŁÓDZKIEJ KOLEI AGLOMERACYJNEJ SP. Z O.O.

Do kodowania biletów WBA oraz innych biletów dostępnych w systemie sprzedaży MIGAWKA.

Do zamówienia należy dołączyć zdjęcie o wym. 2,5 cm x 3 cm 
Zdjęcie ma przedstawiać osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy  
i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami.

-

* pola nieobowiązkowe
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Oświadczam, że:
1. zapoznałem/am się z warunkami świadczenia usług, w szczególności, że:

• Zamówienie elektronicznej karty do kodowania biletów WBA oraz innych biletów dostępnych w systemie sprzedaży MIGAWKA uprawnia do zakupu Wspólnego 
Biletu Aglomeracyjnego (WBA) i innych biletów dostępnych w systemie sprzedaży MIGAWKA, prowadzonym na zlecenie Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi 
przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne – Łódź Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tramwajowej 6.

• ZŁOŻENIE ZAMÓWIENIA O WYDANIE KARTY ELEKTRONICZNEJ „ŁKA” SP. Z O.O. JEST RÓWNOZNACZNE Z AKCEPTACJĄ WARUNKÓW TARYFOWYCH 
OFERTY.

2. Administratorem Danych, w zakresie wydawania karty elektronicznej ŁKA z możliwością kodowania biletów ŁKA, jest Łódzką Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Łodzi przy al. Piłsudskiego 12, 90-051 Łódź, NIP: 7252025842, REGON: 100893710.

3. Administratorem Danych, w zakresie wydawania karty elektronicznej ŁKA z możliwością kodowania WBA oraz innych biletów dostępnych w systemie sprzedaży 
MIGAWKA, jest Zarząd Dróg i Transportu z siedzibą w Łodzi przy ul. Piotrkowskiej 173, 90-447 Łódź, NIP: 725-18-59-255, REGON: 473170052.

4. Łódzka Kolej Aglomeracyjna Sp. z o.o. w celu należytej ochrony danych osobowych powołała Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod 
adresem e-mail: iod@lka.lodzkie.pl.

5. Zarząd Dróg i Transportu w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: 
m.fidor@zdit.uml.lodz.pl.

6. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
a. marketingowym administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej jako: „r.o.d.o.”,

b. personalizacji i wydania nośnika elektronicznego, kodowania biletów i prowadzenia ich ewidencji (art. 9 ust. 2 lit. b r.o.d.o.),
c. umożliwienia kontroli biletów (art. 9 ust. 2 lit. c r.o.d.o.).

7. Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
8. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonania usługi, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez prze-

pisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
9. Ma Pan/Pani prawo do:

a. dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
b. przenoszenia danych,
c. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d. wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Ma Pan/Pani prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na 
przetwarzanie danych.

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wydania karty elektronicznej oraz poinformowania o realizacji złożonego wniosku.

…………………………………………………
CZYTELNY PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

 □ *** Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez „Łódzką Kolej Aglomeracyjną” sp. z o.o. w Łodzi (90-051 Łódź) ul. al. Józefa Piłsudskiego 12** / Zarząd  
Dróg i Transportu przy ul. Piotrkowskiej 175, 91-477 Łódź** moich danych osobowych dotyczących numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej  
w celu informowania o realizacji złożonego Zamówienia. 

**  niepotrzebne skreślić
*** prosimy o zakreślenie tego pola w przypadku podania numeru telefonu i/lub adresu e-mail

…………………………………………………
CZYTELNY PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

 □ *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym partnerów biznesowych współpracujących z Łódzka Kolej Aglomeracyjna 
Sp. z o.o.

 □ *Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu marketingowym partnerów biznesowych współpracujących z Zarządem Dróg i Transportu.
 □ *Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail informacji handlowej od Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Sp. z o.o.
 □ *Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na podany powyżej adres e-mail informacji handlowej od Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego – 
Łódź Sp. z o.o.

* pola nieobowiązkowe

…………………………………………………
CZYTELNY PODPIS ZAMAWIAJĄCEGO

Warunki obowiązywania Wspólnego Biletu Aglomeracyjnego określone zostały w Porozumieniu Międzygminnym z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjal-
nej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (z późniejszymi zmianami), zawartym pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Gminą Miejską Pabianice i Gminą 
Miastem Zgierz oraz Umowie z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia specjalnej zintegrowanej oferty taryfowej Wspólny Bilet Aglomeracyjny (z późniejszymi 
zmianami), zawartej pomiędzy Gminą Miastem Łódź, Łódzką Koleją Aglomeracyjną Sp. z o. o. i Przewozami Regionalnymi Sp. z o. o.

POTWIERDZAM ODBIÓR KARTY

……………………………………………………………………… 
(czytelny podpis zamawiającego lub opiekuna prawnego)


