
Formularz zamówienia biletu okresowego

Średzka Komunikacja Publiczna Sp. z o.o.
Imię i nazwisko

Adres zamieszkania   

Adres e-mail, 
numer telefonu

Nazwa i nr dokumentu
uprawniającego do zniżki.

 

Ja niżej podpisany wyrażam zgodnie z art. 7 ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. 
tzw. RODO wyraźną i dobrowolną zgodę na przetwarzanie i zbieranie moich danych osobowych oraz zamieszczenie w systemie 
komputerowym przez Średzką Komunikację Publiczną Sp. z o.o. , Ul. Legnicka 29, 55-300 Środa Śląska dla potrzeb niezbędnych do 
procesu realizacji biletu okresowego oraz na potrzeby marketingu i promocji usług ŚKP sp. z o.o. 
Jednocześnie oświadczam, że moja zgoda spełnia wszystkie warunki o których mowa w art. 7 RODO, tj. przysługuje mi możliwość jej 
wycofania w każdym czasie. Zapytanie o zgodę zostało mi przedstawione w wyraźnej i zrozumiałej formie oraz poinformowano mnie o 
warunkach możliwości jej rozliczalności. Zostałem również poinformowany o tym, ze dane zbierane są przez Średzką Komunikację 
Publiczną Sp. z o.o., ul. Legnicka 29, 55-300 Środa Śląska o celu ich zbierania, dobrowolności podania, prawie wglądu i możliwości ich 
poprawiania oraz że dane te nie będą udostępniane innym podmiotom.

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych i promocyjnych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu 
ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.)w formie wiadomości tekstowej sms na 
podany nr telefonu oraz podany adres e-mail na temat usług oferowanych przez ŚKP Sp. z o.o.

Złożenie zamówienia na bilet okresowy zobowiązuje do uiszczenia opłaty.

Rodzaj biletu okresowego

Okres ważności Wakacyjny 30-dniowy 90-dniowy

Rodzaj biletu
Tylko dla uczniów

szkół podstawowych,
ponadpodstawowych i

policealnych

Normalny Ulgowy Normalny Ulgowy

Strefa 0 10  zł 28 zł 14 zł 70 zł 35 zł

Strefa 1 15 zł 44 zł 22 zł 110 zł 55 zł

Strefa 2 15 zł 44 zł 22 zł 110 zł 55 zł

Między stacją kolejową
Środa Śląska a Strefą 0 15 zł 44 zł 22 zł 110 zł 55 zł

Dwie Strefy 0+1 19 zł 66 zł 33 zł 166 zł 83 zł

Dwie Strefy 1+2 19 zł 66 zł 33 zł 166 zł 83 zł

Trzy Strefy 0+1+2 29 zł 88 zł 44 zł 220 zł 110 zł

Data i podpis
zamawiającego:

Wypełnia osoba przyjmująca zamówienie – pracownik Średzkiej Komunikacji Publicznej sp. z o.o.

Data przyjęcia zamówienia: Podpis:


