Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

WNIOSEK
DLA RODZINY Z TRÓJKĄ DZIECI
1. O WYDANIE KRAKOWSKIEJ KARTY RODZINNEJ
*
2. O PRZEDŁUŻENIE WAŻNOŚCI KRAKOWSKIEJ KARTY RODZINNEJ

*

Wniosek należy wypełnić drukowanymi literami
* Pola wyboru zaznaczaj X lub V

Składany przez wnioskodawcę zameldowanego na pobyt stały na terenie Krakowa (zaznaczyć jeżeli dotyczy).
Uwaga: wnioskodawca, który nie jest zameldowany na pobyt stały na terenie Krakowa, okazuje dokument potwierdzający
rozliczenie PIT w Urzędzie Skarbowym właściwym dla osoby zamieszkałej w Krakowie, ze wskazaniem Krakowa jako
miejsca zamieszkania. Dokumentu tego nie dołącza się do wniosku.

CZĘŚĆ I.
DANE WNIOSKODAWCY - RODZICA: (poprzez rodzica rozumie się także rodzica zastępczego, osobę
prowadzącą rodzinny dom dziecka, opiekuna prawnego dziecka).
Imię:

Nazwisko:

Numer PESEL:

Data urodzenia: (dd/mm/rr)

DANE KONTAKTOWE:
Adres e-mail:

Numer telefonu:

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla
osoby zamieszkującej na terenie Miasta Krakowa tj. w Urzędzie Skarbowym Kraków - ………………………….
oraz, że dzieci wymienione w II części wniosku są na moim utrzymaniu.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych Zarządowi Transportu Publicznego w
Krakowie na potrzeby wykorzystywania Krakowskiej Karty Rodzinnej jako nośnika biletów
Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Objaśnienia wynikające z obowiązku informacyjnego dotyczącego ochrony danych osobowych znajdują się na
ostatniej stronie wniosku.
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DANE DRUGIEGO RODZICA: (wypełnić jeżeli dotyczy).
Imię:

Nazwisko:

Numer PESEL:

Data urodzenia: (dd/mm/rr)

DANE KONTAKTOWE:
Adres e-mail:

Numer telefonu:

OŚWIADCZENIA
Oświadczam, że rozliczam podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym właściwym dla
osoby zamieszkującej na terenie Miasta Krakowa tj. w Urzędzie Skarbowym Kraków - ………………………….
oraz, że dzieci wymienione w II części wniosku są na moim utrzymaniu.
Wyrażam zgodę na udostępnienie moich danych osobowych Zarządowi Transportu Publicznego w
Krakowie na potrzeby wykorzystywania Krakowskiej Karty Rodzinnej jako nośnika biletów
Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Objaśnienia wynikające z obowiązku informacyjnego dotyczącego ochrony danych osobowych znajdują się na
ostatniej stronie wniosku.
MIEJSCE ZAMIESZKANIA (wszystkich członków rodziny wielodzietnej wymienionych we wniosku):
Ulica/Osiedle:

Nr domu/mieszkania:

Kod pocztowy/Miejscowość:
K
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CZĘŚĆ II.
DANE DZIECI, KTÓRYM MA BYĆ WYDANA KRAKOWSKA KARTA RODZINNA.
POZYCJA II - A.
Zaznacz właściwe pole wyboru:
dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia
dziecko w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia
dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Imię:

Nazwisko:

Numer PESEL:

Data urodzenia: (dd/mm/rr)

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych dziecka Zarządowi Transportu Publicznego w
Krakowie na potrzeby wykorzystywania Krakowskiej Karty Rodzinnej jako nośnika biletów
Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
POZYCJA II - B.
Zaznacz właściwe pole wyboru:
dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia
dziecko w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia
dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Imię:

Nazwisko:

Numer PESEL:

Data urodzenia: (dd/mm/rr)

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych dziecka Zarządowi Transportu Publicznego w
Krakowie na potrzeby wykorzystywania Krakowskiej Karty Rodzinnej jako nośnika biletów
Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
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POZYCJA II - C.
Zaznacz właściwe pole wyboru:
dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia
dziecko w wieku pomiędzy 18 a 24 rokiem życia
dziecko legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności

Imię:

Nazwisko:

Numer PESEL:

Data urodzenia: (dd/mm/rr)

Wyrażam zgodę na udostępnienie danych osobowych dziecka Zarządowi Transportu Publicznego w
Krakowie na potrzeby wykorzystywania Krakowskiej Karty Rodzinnej jako nośnika biletów
Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, że dane zawarte w niniejszym wniosku (Część I i II) są prawdziwe, zapoznałam/em się ze
wszystkimi regulacjami dotyczącymi realizacji przez Gminę Miejską Kraków programu pn. Krakowska Karta
Rodzinna i w pełni je akceptuję oraz że jestem umocowana/y do złożenia wniosku o wydanie/przedłużenie
ważności Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz do ich odebrania w imieniu członków rodziny wielodzietnej
wskazanych we wniosku.

………………………………………..……..
(wnioskodawca-rodzic)

………………………………………………………

……………………………………………………….

(Data, podpis i pieczęć osoby przyjmującej i
weryfikującej wniosek)

(Data, podpis i pieczęć osoby wydającej/
przedłużającej ważność Karty)

Potwierdzam odbiór …………..… Kart
…………….…………………………………………………………………………………………………………
(data i podpis)

4

Załącznik Nr 2
do zarządzenia Nr
Prezydenta Miasta Krakowa
z dnia

OBJAŚNIENIA
Osoba uprawniona do korzystania z programu pn. Krakowska Karta Rodzinna 3+ otrzymuje Krakowską Kartę Rodzinną, która stanowi
potwierdzenie przysługujących zniżek, ulg, preferencji i uprawnień. Krakowska Karta Rodzinna zintegrowana jest z Krakowską Kartą
Miejską. Dzięki temu, w przypadku wyrażenia zgody na udostępnienie danych Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie, może być
wykorzystywana do zapisywania biletów Komunikacji Miejskiej w Krakowie. Ponadto dzieciom, na okres ważności Krakowskiej Karty
Rodzinnej, zapisany zostanie bilet wolnej jazdy Komunikacją Miejską w Krakowie. Jednocześnie osoby posiadające Krakowską Kartę
Rodzinną, która może być wykorzystywana jako nośnik biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie, mogą wykorzystywać ją
do zapisywania statusu Karty Krakowskiej.
Krakowska Karta Rodzinna ważna jest przez okres jednego roku licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu złożenia wniosku
o jej wydanie. Otrzymanie Krakowskiej Karty Rodzinnej uzależnione jest min. od udostępnienia aktualnej fotografii osoby, dla której Karta
ma być wydana. Dzieciom, które nie ukończyły 4 roku życia, Krakowska Karta Rodzinna nie jest wydawana, a zniżki, ulgi, preferencje
i uprawnienia w ramach programu przysługują im na podstawie ważnej Krakowskiej Karty Rodzinnej wydanej rodzicowi.
Wymagania dla fotografii: zdjęcie legitymacyjne, przedstawiające twarz równomiernie oświetloną, na jasnym tle, bez nakrycia głowy
i okularów przeciwsłonecznych. Twarz na zdjęciu powinna zajmować ok. 2/3 powierzchni zdjęcia. Na odwrocie fotografii należy zamieścić
opis – imię i nazwisko.
Wniosek o Krakowską Kartę Rodzinną może złożyć w imieniu członków rodziny wielodzietnej rodzic, posiadający pełną zdolność do
czynności prawnych, który oświadczy, że jest umocowany do złożenia wniosku o wydanie Krakowskiej Karty Rodzinnej oraz do odebrania
Kart w imieniu członków rodziny wielodzietnej wskazanych we wniosku.
Informacja o konieczności wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie
w celu wykorzystywania Krakowskiej Karty Rodzinnej jako nośnika biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Aby wykorzystywać Krakowską Kartę Rodzinną jako nośnik biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie, zachodzi
konieczność wyrażenia zgody na udostępnienie danych osobowych w zakresie: imienia, nazwiska, wizerunku (zdjęcia), daty urodzenia,
numeru ewidencyjnego PESEL, nr klienta oraz nr seryjnego karty Zarządowi Transportu Publicznego w Krakowie z siedzibą: ul. Wielopole
1, 31-070 Kraków, który po udostępnieniu będzie ich administratorem i powierzy je Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu
Spółka Akcyjna w Krakowie, w celu umożliwienia nabywania biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Podstawę prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r.
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji
miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej
realizacji publicznego transportu zbiorowego (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z 2018 r. poz. 941 z późn. zm.).
INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Informujemy, że Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imienia, nazwiska, adresu, daty urodzenia, oraz numeru ewidencyjnego PESEL,
adresu zamieszkania są przetwarzane w celu umożliwienia nabywania biletów okresowych Komunikacji Miejskiej w Krakowie.
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Publicznego w Krakowie z siedzibą: ul. Wielopole 1, 31-072 Kraków,
który powierza je Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunikacyjnemu Spółka Akcyjna w Krakowie z siedzibą ul. Świętego Wawrzyńca 13, 31060 Kraków (adres do korespondencji: ul. Brożka 3, 30-347 Kraków). w celu realizacji wskazanego celu przetwarzania.
Dane kontaktowe inspektorów ochrony danych:
▪
dla Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie – e-mail: iod@ztp.krakow.pl;
▪
dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego S.A. w Krakowie – e-mail: iodo@mpk.krakow.pl
Informujemy, że ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ponadto ma
Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu
Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e) 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1. Podstawę
prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych stanowi uchwała Nr XXI/231/11 Rady Miasta Krakowa z dnia 6 lipca 2011 r..
w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji
miejskiej w Krakowie realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz Miast i Gmin, które przystąpiły do porozumień
międzygminnych w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, załącznik nr 3 (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego poz. 2011.363.3101, z późn.
zm.).
Potwierdzam, że zapoznałem się z klauzulą informacyjną Administratora o przetwarzaniu danych osobowych

________________________________
data, podpis
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