
 
BADANIE I ANALIZA POTRZEB PRZEWOZOWYCH W PUBLICZNYM TRANSPORCIE ZBIOROWYM na 

potrzeby rozkładu jazdy 2020/21 
 

 
1. DANE WNIOSKODAWCY 

 

Imię    …………………………………………… 

Nazwisko   …………………………………………… 

e-mail   …………………………………………… 

 
2. OKOLICZNOŚCI KORZYSTANIA Z KOLEI (właściwe podkreślić) 

 
Trasa podróży  ……………………………………… - ……………………………………… 
 
Częstotliwość podróży: 

* codziennie 

* fakultatywnie – raz w tygodniu, raz na 2 tygodnie, raz w miesiącu, dwa - cztery razy w roku, 

raz w roku 

* w ogóle nie korzystam, ale zacznę, jeśli rozkład będzie dopasowany do potrzeb 

 
Cel podróży 

* dojazd do pracy, szkoły 

* wyjazd do rodziny lub znajomych na weekend 

* turystyczny 

* studia zaoczne w weekend 

* przesiadka w głąb kraju lub za granicę 

* inny………………………………………………………………………… 

 
 

 
 

3. TREŚĆ POSTULATU 
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Szanowni Państwo w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych informuję, że: 
 

1. Administratorem danych osobowych jest Marszałek Województwa z siedzibą Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu przy al. Niepodległości 34, 61-714 

Poznań. 

2. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach: przeprowadzenia badania i analizy potrzeb 

przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, z uwzględnieniem potrzeb osób 

niepełnosprawnych i osób o ograniczonej zdolności ruchowej oraz archiwizacji. 

3. Państwa dane osobowe przetwarzamy: 

a) w związku z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącym na administratorze; 

b) w związku z wykonaniem zadania realizowanego w interesie publicznym, tj. organizacją 

transportu zbiorowego. 

4. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się kontaktować  z 

Inspektorem ochrony danych osobowych, Departament Organizacyjny i Kadr, Urząd 

Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 

61-714 Poznań, poprzez skrytkę urzędu na platformie ePUAP: /umarszwlkp/SkrytkaESP lub e-mail: 

inspektor.ochrony@umww.pl.  

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5  lat zgodnie z Instrukcją Kancelaryjną, 

licząc od roku następnego w którym zakończono sprawę. 

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości udziału 

w badaniu.  

7. Przysługuje Państwu prawo do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia 

przetwarzania. 

8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w związku z Państwa 

sytuacją szczególną w przypadku o którym mowa w pkt 3b). 

9. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

10. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia 

jakiejkolwiek decyzji. 

mailto:inspektor.ochrony@umww.pl
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