NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
3

0

Załącznik Nr 3B do umowy nr BSO2-0912-1/2019

1

(kod Pracodawcy)

………………………………………………………………
(nazwa Pracodawcy)

………………………………………………………………
(imię i nazwisko wnioskodawcy)

……………………………………………………………….
(adres korespondencyjny)

……………………………………………………………….

Wniosek emeryta kolejowego*)/rencisty kolejowego*)/rencisty rodzinnego*)/osoby
pobierającej kolejowe świadczenie przedemerytalne*) w sprawie nabycia
Ulgowej usługi transportowej (UUT) potwierdzonej Legitymacją na 2019 rok
I.

WNIOSKUJĘ:
o nabycie pakietu I - Ulgowej usługi transportowej (UUT) potwierdzonej Legitymacją, w klasie drugiej*) / dowolnej*), wymianę
Legitymacji*), wydanie duplikatu Legitymacji*) na pociągi uruchamiane przez IC, KM, PKP SKM, WKD;
o nabycie pakietu II - Ulgowej usługi transportowej (UUT) potwierdzonej Legitymacją, w klasie drugiej*), wymianę Legitymacji*),
wydanie duplikatu Legitymacji*) na pociągi uruchamiane przez PR, KW, KŚ, KD, ŁKA, Koleje Małopolskie.

1.

…………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko)

2.

seria ……… nr………………. wydanej

3.

seria……… .nr………………..wydanej Legitymacji**) (pkt 2) wystawionej na klasę drugą*)

4.

przyczyna ponownego wydania Legitymacji***) ………………………………………………………………………………………

II.

Legitymacji**)

(pkt. 1) wystawionej na klasę

PESEL

drugą*)/dowolną*)

PRZEKAZUJĘ W ZAŁĄCZENIU:
(NALEŻY WPISAĆ ZNAK „X” W KRATCE ODPOWIADAJĄCEJ DOŁĄCZANEMU DOKUMENTOWI)
Zaświadczenie o pobieraniu emerytury*)/renty*)/renty rodzinnej*)/kolejowego świadczenia przedemerytalnego*) albo odcinek emerytury albo wyciąg bankowy uwzględniający wpływy emerytury od właściwego organu emerytalnego (aktualny albo z miesiąca
poprzedzającego złożenie wniosku)
Dotychczasową Legitymację (w przypadku wymiany, dopłaty do klasy dowolnej lub wydania duplikatu Legitymacji)
Dowód wpłaty na wskazane przez Pracodawcę konto bankowe, następujących opłat (brutto):
1)

za pakiet I - Ulgową usługę transportową (UUT) w klasie drugiej, w pociągach uruchamianych
przez PKP IC, KM, PKP SKM, WKD

w kwocie 50,00 zł*)

2)

za pakiet II - Ulgową usługę transportową (UUT) w klasie drugiej, w pociągach uruchamianych
przez PR, KW, KŚ, KD, ŁKA, Koleje Małopolskie.

w kwocie 50,00 zł*)

3)

za dopłatę (rozszerzenie zakresu) do Ulgowej usługi transportowej (UUT) w klasie dowolnej

w kwocie 176,10 zł*)

4)

za czynności związane z nabyciem Ulgowej usługi transportowej (UUT) lub wymianą Legitymacji,
w kwocie ………. zł*)
w cenie jednostkowej 6,29 zł (łącznie szt. ….)

5)

za obsługę wniosku przez Pracodawcę****)

w kwocie

6)

za wydanie duplikatu Legitymacji (opłata za I duplikat – 60,50 zł brutto, II duplikat – 121,00 zł
brutto, III duplikat – 302,52 zł brutto*))

w kwocie ………. zł*)

Razem

13,22 zł*)

w kwocie ………. zł

OŚWIADCZENIE EMERYTA KOLEJOWEGO*)/RENCISTY KOLEJOWEGO*)/RENCISTY
NEGO*)/OSOBY POBIERAJĄCEJ KOLEJOWE ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE*):

III.
1.
2.
3.

4.
5.

RODZIN-

Pobieram kolejową emeryturę*)/rentę*)/rentę rodzinną*)/kolejowe świadczenie przedemerytalne*) nr ................................................
Niezwłocznie poinformuję Pracodawcę za pośrednictwem którego została nabyta Ulgowa usługa transportowa (UUT) o zagubieniu lub kradzieży Legitymacji.
Podane i zawarte przeze mnie w niniejszym wniosku dane są zgodne ze stanem faktycznym, co potwierdzam poniżej własnoręcznym podpisem. Wyrażam zgodę na przetwarzanie zawartych w niniejszym wniosku danych osobowych przez Spółkę Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa.
Zapoznałem/am się z „Zasadami odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej oraz do ulgi 70%”.
Zapoznałem/am się z informacją, iż:
Administratorem wyżej podanych przez Panią/Pana danych osobowych jest Spółka Polskie Koleje Państwowe Spółka Akcyjna
z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem tych
danych osobowych właściwym do kontaktu jest - powołany przez administratora danych - inspektor ochrony danych tel.:
(22) 474 90 24, adres e-mail: iod@pkp.pl
b. Podane we wniosku dane osobowe przetwarzane są w celu jego rozpatrzenia i realizacji procesu związanego z nabyciem Ulgowej
usługi transportowej na rok 2019 i w związku z tym zostaną udostępnione spółce „PKP Intercity” S.A. z siedzibą w Warszawie,
02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142 A. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit a, c 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. Okres przetwarzania podanych danych osobowych: 31.12.2029 r.
c. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie niniejszego wniosku;
d. Przysługuje mi prawo do: cofnięcia zgody, żądania dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich
przetwarzania, ich przenoszenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
e. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych.
Przyjmuję do wiadomości, iż dokonanie dopłaty do klasy dowolnej możliwe jest w nieprzekraczalnym terminie do 31 marca
2019 r., wyłącznie na etapie składania do Pracodawcy pierwszego wniosku o nabycie UUT na 2019 r.
a.

6.

.…..…………………………………………….…………
(data, czytelny podpis wnioskodawcy)

IV.

POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU PRZEZ PRACODAWCĘ:

1.

Wniosek sprawdzono pod względem merytorycznym i rachunkowym.

2.

Potwierdza się uprawnienie emeryta kolejowego*)/rencisty kolejowego*)/rencisty rodzinnego*)/osoby pobierającej kolejowe świadczenie

3.
4.

przedemerytalne*) do wnioskowanej Ulgowej usługi transportowej (UUT).
Termin ważności Ulgowej usługi transportowej (UUT) zostaje ograniczony do dnia ……………………………. 2019 r.
Ulgową usługę transportową (UUT) nabyto na 2019 r. – zamówienie nr ……………….. (zapis wg wzoru: 12_345_67) z dnia ………
(należy uzupełnić w przypadku wymiany, dopłaty do klasy dowolnej lub wydania duplikatu Legitymacji nabytej na 2019 r.)

……………………………………………………………………
(data, podpis, pieczątka przyjmującego wniosek i pieczątka Pracodawcy)

V.

WYDANE LEGITYMACJE DLA EMERYTA KOLEJOWEGO*)/RENCISTY KOLEJOWEGO*)/RENCISTY RODZINNEGO*)/OSOBY POBIERAJĄCEJ KOLEJOWE ŚWIADCZENIE PRZEDEMERYTALNE*):
Klasa nabytej Ulgowej usługi transportowej
(UUT)

Seria i nr Legitymacji

Potwierdzam odbiór

*)
**)
***)
****)

……………………………………………..

………………………………………………………

(data, podpis, pieczątka wydającego Legitymację)

(data, czytelny podpis wnioskodawcy)

niepotrzebne skreślić
wpisać serię i numer Legitymacji w przypadku wymiany albo wystawienia duplikatu
np. z powodu utraty terminu ważności, zmiany lub poprawienia danych osobowych, dopłaty do klasy dowolnej
opłata wnoszona jest jednorazowo, nie dotyczy złożonych kolejnych wniosków – o wydanie duplikatu Legitymacji, wymianę Legitymacji (w tym z powodu dopłaty do klasy dowolnej)

