
 

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

(Imię i Nazwisko UCZNIA) 

 

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

(Adres zamieszkania) 

 

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

(PESEL i Nr legitymacji szkolnej) 

 

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

(TELEFON* oraz ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ** Rodzica/Opiekuna) 

*Nieobowiązkowo 

**OBOWIĄZKOWO dla potrzeb przesłania BILETU MIESIĘCZNEGO w formie elektronicznej 

 

 

Będąc Rodzicem/Opiekunem prawnym UCZNIA – wyrażam zgodę na zakup w moim imieniu przez placówkę 

oświatową BILETU MIESIĘCZNEGO z ulgą ustawową Uczeń BM w formie elektronicznej (plik PDF) który 

zostanie wystawiony przez Operatora Transportu Publicznego Firmę Inter Trans Krzysztof Kobus w spadku, ul Jana 

Pawła II, 11-040 Dobre Miasto,  oraz zgadzam się na przekazanie tego biletu drogą elektroniczną na wyżej skazany 

adres poczty elektronicznej poprzez dowolny kanał spośród poniżej wymienionych: 

− od Operatora Transportu za pośrednictwem systemu sprzedażowego firmy Teroplan S.A. lub 

− za pośrednictwem Placówki Dydaktycznej realizującej zadania oświatowe Gminy – Organizatora Transportu 

Publicznego. 
 
Zgadzam się samodzielnie umieścić otrzymany BILET MIESIĘCZNY (w formie pliku PDF) na nośniku 

elektronicznym UCZNIA (smartfon/tablet itp.). W przypadku braku nośnika elektronicznego deklaruję, że UCZEŃ 

będzie dysponował – każdorazowo podczas przejazdu – zwykłym wydrukiem papierowym BILETU 

MIESIĘCZNEGO z pliku PDF. 
 
Wyrażam zgodę na okazanie BILETU MIESIĘCZNEGO (na nośniku elektronicznym lub w formie wydruku) 

podczas kontroli, która polega na zeskanowaniu znajdującego się na bilecie kodu QR. 

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z Regulaminem i Polityką prywatności Operatora Transportu Publicznego (Firmę 

Inter Trans Krzysztof Kobus w spadku, ul Jana Pawła II, 11-040 Dobre Miasto,), będącego wystawcą i sprzedawcą 

biletów miesięcznych, znajdującymi się pod poniższymi linkami: 

 

Regulamin: 

 https://www.e-podroznik.pl/public/ticketRegulations.do?tabToken=69b08925d7f55d441fc9761fc01f7978 

 

Polityka prywatności: 

 https://www.e-podroznik.pl/public/privacyPolicy.do 

 

Przyjmuję do wiadomości, że: 

 

− administratorem moich danych osobowych jest Teroplan spółka akcyjna z siedzibą w Oświęcimiu, ul. 

Klucznikowska 1, kod pocztowy 32-600, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w 

Krakowie, Wydział XII Gospodarczy w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 

0000493001, NIP: 5492295534, REGON: 120390028, kapitał zakładowy 1.681.779 zł, wpłacony w całości, 

− wyznaczono Inspektora Ochrony Danych, z którym mogę się skontaktować w sprawach ochrony swoich 

danych osobowych i realizacji swoich praw. Kontakt jest możliwy w formie elektronicznej na adres e-mail: 

daneosobowe@e-podroznik.pl.  

 

 

 

 

 

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

(Miejscowość, data i CZYTELNY PODPIS Rodzica/Opiekuna) 
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