
  

  

  

Gmina Wrocław, plac Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław informuje, że jest administratorem danych 
osobowych oraz że celem przetwarzania danych osobowych jest:
1. w zakresie: imię, nazwisko – wydanie URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej (w przypadku 

pierwszej Karty bezpłatnie), w tym dokonanie personalizacji gra�cznej (nadruku na karcie) oraz 
personalizacji elektronicznej (zapis w odpowiednim sektorze karty) oraz identy�kacja dla celów 
korzystania z uprawnień reklamacyjnych przewidzianych w Rozdziale 6 Ogólnych warunków 
zawierania umowy przewozu środkami miejskiej komunikacji zbiorowej przy zastosowaniu 
URBANCARD – Wrocławskiej Karty Miejskiej (dalej „OWUP”),

2. w zakresie: wizerunek (zdjęcie) – wydanie URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej (w przypadku 
pierwszej Karty bezpłatnie) – dokonanie personalizacji gra�cznej (nadruku na karcie),

3. w zakresie: PESEL – wydanie URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej (w przypadku pierwszej 
Karty bezpłatnie), identy�kacja dla celów korzystania z uprawnień reklamacyjnych przewidzianych 
w Rozdziale 6 OWUP,

4. w zakresie: adres zamieszkania, telefon stacjonarny lub komórkowy, adres poczty elektronicznej – 
poinformowanie o wydaniu URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej lub przekazanie informacji    
o brakach lub błędach we wniosku o wydanie karty, a także innych informacji istotnych dla 
użytkownika związanych z korzystaniem z URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej,

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Wrocław moich danych osobowych określonych w punktach 1-3 oraz 5 w celu wydania URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej                           
(w przypadku pierwszej Karty bezpłatnie) oraz 1, 3 w celu korzystania z uprawnień reklamacyjnych przewidzianych w Rozdziale 6 OWUP.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Gminę Wrocław moich danych osobowych określonych w punkcie 4 w celu przekazania telefonicznie, elektronicznie lub listownie informacji o brakach lub błędach 
we wniosku o wydanie karty, a także innych informacji istotnych dla użytkownika związanych z korzystaniem z URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie pkt. 1,4 w celu marketingowym oraz komunikacji elektronicznej przez Gminę Wrocław oraz na przesyłanie informacji drogą 
elektroniczną.

5. w zakresie: numeru karty – wydanie URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej (w przypadku 
pierwszej Karty bezpłatnie), w tym dokonanie personalizacji gra�cznej (nadruku na Karcie)                      
i personalizacji elektronicznej (zapis w odpowiednim sektorze Karty). 

Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.
Podanie danych jest dobrowolne, jednak:
a) co do danych: imię, nazwisko, wizerunek (zdjęcie), PESEL (pkt. 1,2,3) jest warunkiem wydania 

imiennej URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej (w przypadku pierwszej Karty bezpłatnie) oraz 
co do danych imię, nazwisko, PESEL (pkt. 1,3) jest warunkiem korzystania z uprawnień reklamacyj-
nych przewidzianych w Rozdziale 6 OWUP.

b) co do danych objętych pkt. 4 – jest warunkiem przekazania telefonicznie, elektronicznie lub 
listownie informacji o brakach lub błędach we wniosku o wydanie karty, a także innych informacji 
istotnych dla użytkownika związanych z korzystaniem z URBANCARD Wrocławskiej Karty Miejskiej.

W przypadku wyrażenia zgody dane osobowe w zakresie pkt. 1 ,4 będą przetwarzane także w celach 
marketingu usług i komunikacji elektronicznej. Wyrażenie zgody na przetwarzania danych w celu 
marketingowym oraz komunikacji elektronicznej jest dobrowolne.
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