35
30

(Adres zamieszkania)

81-002 Gdynia, ul. Morska 350 A
.
(Kod pocztowy)
(
Telefon kontaktowy oraz adres e-mail***)
(podanie dobrowolne, w celu przy

Nr rachunku bankowego

..

Zwracam
Wydan

e

.

REKLAMACJA
BILETY NA PRZEJAZD
Przyczyna niewykorzystania biletu:

Bilet
Inne dokumenty
(Potwierdzenie p
i)
Data, godzina, czytelny podpis, piec
* jednorazowy, odcinkowy
imienny,
** stacja/przystanek osobowy, nr kasy, nr automatu

(Czytelny podp

***)

jsze

szenie w formie elektronicznej na wskazany

adres e-mail.

POUCZENIE
1) Regulamin
2) Taryfa Przewozowa (TP-PKP SKM) z
m
wraz z Cennikiem u

-PKP SKM),
jo.o. (C-PKP SKM).

pis
1) Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8),
2)
enie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 p
w ruchu kolejowym (L 315/14 PL Dz
.12.2007 r.).
Przepisy, o k
stronie internetowej www.skm.pkp.pl
PKP SKM.W przypadku zwrotu biletu na p
nego (podstawa prawna
7 ust. 6 RPO-PKP SKM).W przypadku zwrotu biletu odcinkowych
zwrotowi potr
y jej wy
10%
ust. 3 RPO-SKM). Zwrot b
17 ust. 2 RPO - PKP SKM
wykluczone
p

pa

e

pnione do
10 %

p-

imiennych
(podstawa
8
graniczone lub
ykorzystany bilet na przejazd
nika.

KLAUZULA INFORMACYJNA:

Zgodnie z art. 13 us
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
dzenia o ochronie danych o
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PKP Szybka Kolej
ul. Morska 350A 81-002 Gdynia.
2. Dane kontaktowe Inspektora ochro
z o.o.: daneosobowe@skm.pkp.pl, tel. 58 721 29 69.
3. Pani/Pana da
u rozpatrzenia reklamacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
4.
rawa
anie danych oraz kancelaria prawna
.
5. Pani/Pana d
rodowej w rozumieniu RODO.
6. Pani/Pan
olitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP Szybka Kolej Miejska
w
7. Posiada Pani/Pan praw
u tr
czenia przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8. Ma P
ch (https://uodo.gov.pl/pl/83/153), gdy uzna Pani/Pan,
naru
hronie danych osobowych z dnia
27 kwietnia 2016 r.
9.
a i rozpatrzenia r
enia z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania
zm.).
10.
przetwarzane w sp
atyzowa

_________________________ ________________________
Potwi
/seria i nr biletu/
/data i godz. pr

/po

jednostki/punktu odprawy
uprawnionego do przyj
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KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZE
:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozp

REKLAM

EJ

ntu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kw

1. W
a)
z
zy Alejach Jerozolimskich 142A, 02-305 Warszawa
b)
, 01-217 Warszawa
c) PKP Szybka Kolej
skiej 350A, 81-002 Gdynia
d)
e)
szawie ul. Lubelskiej 26, 03-802 Warszawa
f)
niu przy ul. D browskiego 8/24, 87g) Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. z siedz
h)
Sp. z o. o. z siedzi
ie p
i)
w Katowicach przy ul. Raciborskiej 58, 40-074 Katowice
j)
-220 Legnica
przetwarzania
nspektorami Ochrony
nymi przez
ych

2.
e-mail:

a) iod@intercity.pl
b) iod@p-r.com.pl
c) daneosobowe@skm.pkp.pl
d) iod@lka.lodzkie.pl
e) iod@mazowieckie.com.pl
f) iodo@arriva.pl
g) iod@koleje-wielkopolskie.com.pl
h) iod@malopolskie.com.pl
i) iodo@kolejeslaskie.com
j) iod@kolejedolnoslaskie.eu
3. Pani/Pana dane osobowe
t. 1 lit. c RODO.
4. Od
/Pan
rzy w
przypadku gdy sprawa
etwarzanie dany
5. Pani/Pana dane
ynarodowej w rozumieniu RODO.
6.
przez PKP SKM na okr
y w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt dla PKP
Szybka Kolej Miejska w T
z o.o. uzgodnionym w porozumieniu z Dyrektor
ai
ji celu.
7. Posiada Pani/Pan prawo do
cia, ograniczenia przetwarzania,
prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.
8.
Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/153), gdy uzna
ch Pani/Pana do
dzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
9.
obowych jest warunki
a i
ia z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie ustalania stanu przes
klamacyjnego (Dz. U. z 2006 r.,
10. Pani/Pana
poddawane profilowaniu,
dami.
11.
zawarl

dministratorem
mini

- zgodnie z

istratora zasa-

y na

2016/679
ai

wyr

a
kres

http://www.skm.pkp.pl/polityka-prywatnosci/ .

Zapozn
(data, podpis)

PKP Szybka Kolej Miejska w Tr

cie Sp. z o.o. H-185-15-08

_________________________ ______________________
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