
 
 

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia  usług transportu  

dla osób z Gminy Malczyce z potrzebą wsparcia  

 w zakresie mobilności (door to door)  

 

 
 (imię i nazwisko)  

 

.................................................. 
(adres) 

................................................... 
(telefon kontaktowy) 

 

OŚWIADCZENIE 

o spełnieniu kryteriów do korzystania z usługi transportu 

door-to-door w Gminie Malczyce 

 

Oświadczam, że spełniam kryteria do korzystania z usługi transportu door-to-door, tj: 

1. Jestem osobą pełnoletnią 

2. Zamieszkuję na terenie Gminy Malczyce 

3. Mam trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na ograniczoną sprawność 

4. Posiadam/Nie posiadam orzeczenie/-a o niepełnosprawności (lub równoważne)  

nr ………………………………………………….   

Jednocześnie oświadczam, iż zapoznałem/łam się z Regulaminem świadczenia usług transportu 

osób z potrzebą wsparcia z zakresie mobilności (door-to-door) na terenie Gminy Malczyce.   

 

 

….................................................................. 
    (miejscowość, data, podpis czytelny) 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 ( ogólnego rozporządzenia o ochronie danych ) informuję :  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Malczyce z siedzibą w Malczycach przy ul. Traugutta 15, 

55-320 Malczyce, telefon: 71 317 90 66, e-mail: sekretariat@malczyce.wroc.pl. 

2. W Urzędzie Gminy Malczyce wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, 
Kontakt e-mail: k.betlejewska@cuk.pl, telefonicznie: 798776313 na adres Administratora, wskazany w pkt. 1.  
3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu załatwienia sprawy:  usługa door-to-door. 
4. Dane mogą być przekazywane na podstawie i w granicach przepisu prawa organom  państwowym, do celów 
sprawozdawczych projektu, do instytucji zarządzającej programem, organom ochrony prawnej (np. sądom) lub organom 
samorządu terytorialnego i jego jednostkom organizacyjnym  takim jak na przykład ośrodki  pomocy społecznej. 
5. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ( poza granice Polski) lub organizacji międzynarodowej. 
6. Dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu ( tj. procesowi 
prowadzącemu do wnioskowania o posiadaniu przez człowieka określonych cech na podstawie jego danych osobowych 
dotyczących dochodów, stanu zdrowia, sytuacji rodzinnej wykorzystywany przez instytucje takie jak np. banki do oceny 
wiarygodności kredytowej itp.) 
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez okres załatwiania sprawy, o której mowa w pkt. 3            
a po jej zakończeniu przez okres przewidziany dla archiwizowania danej kategorii sprawa, do czasu ich zniszczenia. Nie dłużej 
jednak niż 5 lat od daty zakończenia realizacji projektu pod nazwą „Usługi Indywidualnego transportu na rzecz osób z niepełno 
sprawnościami”. 
8. Administrator informuje Pana/Panią o prawie : do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, do ich 
prostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia 
danych, do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych pod  adres 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 

 

…………………………………….. 

Podpis użytkownika  

mailto:k.betlejewska@cuk.pl

