
………………………………………………………………..                                                                               Łomża, dnia …………………… 

……………………………………………………………….. 

……………………………………………………………….. 

     - paragon                                                                                     Miejskie Przedsiębiorstwo  

        - faktura vat                                                                                 Komunikacji sp. z o. o. 

Dane do wystawienia faktury:                                                          w Łomży 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

 

Zlecenie 

wykonania usługi na przewóz osób 

 

Zwracam się z prośbą o wynajem autobusu szt. ………… w celu przewiezienia osób 

do:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Autobus (Scania) prosimy podstawić w dniu ……………………………… o godz. …………………… 

Dokładne miejsce podstawienia autobusu ……………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. oraz  

w dniu ………….………………………….. o godz.……………………również dokładne miejsce podstawienia  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Zapoznałem/am  się z warunkami wykonywanej usługi określonej w Zarządzeniu Nr  5 z dnia 24 sierpnia 2021 r.  

w sprawie ustalania odpłatności za wykonywanie usług przewozu osób.  

Wykonywaną usługę potwierdzę na karcie drogowej wpisując godzinę i datę. 

Należność za powyższą usługę opłacę w ciągu 7 dni gotówką w kasie MPK sp. z o. o. lub przelewem z mojego 

konta. 

 
planowany powrót autobusu: 

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

                                                                                                                                         ( czytelny podpis zamawiającego ) 

 

Zgodnie z art. 13 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  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik 
Urzędowy Unii Europejskiej PL)- dalej jako (RODO) 
informuję, że: 
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji sp. z o. o. w Łomży reprezentowana przez Prezesa zarządu  
z siedzibą w Łomży.  
2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Miejskim Przedsiębiorstwie Komunikacji sp. z o. o. w Łomży możliwy jest pod numerem tel. nr. 86 216 01 62  
lub adresem email (adres email): iod@mpklomza.pl 
3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji umowy / umowy 
zlecenia na wykonanie usługi. 

4. Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.  

5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z przepisami prawa. 

6. Posiada Pan/Pani/ prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 
przetwarzania. 

7. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy/ umowy- zlecenia/ umowy 
o dzieło. 

OŚWIADCZAM, ŻE ZAPOZNAŁEM/AM SIĘ Z WYŻEJ WYMIENIONĄ KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ 
……………………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                                                                                      (data i czytelny podpis) 


