Załącznik Nr 12A do Umowy sprzedaży UUT na 2022 r.

NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI

531
(kod Pracodawcy)

PESEL Wnioskodawcy

____________________________________________
(nazwa Pracodawcy)

__________________________________________________________________________________
(imię i nazwisko Wnioskodawcy oraz data zatrudnienia na kolei)

Wniosek pracownika ws. Ulgowej usługi transportowej (,,UUT") na 2022 rok
I. WNIOSKUJĘ
1. Dla siebie

Przedmiot wniosku*
a)

o nabycie UUT potwierdzonej Legitymacją

b)

o wymianę Legitymacji
seria ........ nr ..................
o wydanie duplikatu Legitymacji
seria........ nr ..................

c)
d)

o przedłużenie terminu ważności Legitymacji

Klasa

□ druga
□ dowolna

Przyczyna

(podać wyłącznie w przypadku złożenia wniosku po 31,03 2022 r . )

Bez zmian
Bez zmian

{np. zagubienie, zniszczenie, kradzież)

Bez zmian

2. Dla współmałżonka
Imię i nazwisko:________________________________

PESEL_______________________________
Przedmiot
wniosku*
a)

o nabycie UUT - ulga 80%, potwierdzonej
Legitymacją

Klasa

□ druga
□ dowolna

b)

o wymianę Legitymacji
seria ........ nr ..................

Bez zmian

c)

o wydanie duplikatu Legitymacji
seria ........ nr ..................

Bez zmian

d)

o przedłużenie terminu ważności Legitymacji

Bez zmian

Przyczyna

(podać wyłącznie w przypadku złożenia wniosku po 31.03 2022 r)

(np zagubienie, zniszczenie, kradzież)

3. Dla dziecka
Imię i nazwisko: _____________________________________________

PESEL_____________________________________
Przedmiot
wniosku*
a)

o nabycie UUT - ulga 80%, potwierdzonej
Legitymacją

Klasa

□ druga
□ dowolna

b)

o wymianę Legitymacji
seria ........ nr ..................

Bez zmian

c)

o wydanie duplikatu Legitymacji
seria ........ nr ..................

Bez zmian

d)

o przedłużenie terminu ważności Legitymacji

Bez zmian

Przyczyna

(podać wyłącznie w przypadku złożenia wniosku po 31,03 2022 r)

(np zagubienie, zniszczenie, kradzież)

Dziecko jest uczniem/studentem* .................. klasy/roku, nauka trwa ......... lat (dotyczy dziecka uczqcego się w szkole
ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoly publicznej lub w szkole wyższej, posiadajqcego odpowiednią
legitymację wydaną przez polskq szkołę/uczelnię wyższą).

4. Dla dziecka
Imię i nazwisko: ___________________________________

PESEL______________________________
Przedmiot
wniosku*
a)

o nabycie UUT - ulga 80%, potwierdzonej
Legitymacją

b)

o wymianę Legitymacji
seria ........ nr ... ... ... .........
o wydanie duplikatu Legitymacji

c)

seria ........ nr ..................

Klasa

□ druga
□dowolna

Przyczyna
(podać wyłącznie w przypadku złożenia wniosku po 31 03.2022 r,)

Bez zmian
Bez zmian
(np zagubienie, zniszczenie, kradzież )

Bez zmian
Dziecko jest uczniem/ studentem ' l .................. klasy/ roku, nauka trwa ......... lat (dotyczy dziecka uczqcego się w szkole
ponadpodstawowej publicznej tub niepublicznej o uprawnieniach szkoly publicznej tub w szkole wyższej, posiadajqcego odpowiednią
legitymację wydaną przez polskq szkołę/ uczelnię wyższą).
d)

o przedłużenie terminu ważności Legitymacji

II. PRZEKAZUJĘ W ZAŁĄCZENIU (NALEŻY WPISAĆ W KRATKI ODPOWIEDNIĄ LICZBĘ ZAŁĄCZNIKÓW):
Zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły podstawowej, ponadpodstawowej publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoly
publicznej lub wyższejszej (dotyczy dzieci, które ukończyły 16 rok życia, do ukończenia odpowiednio 24 lub 26 roku życia).W przypadku
dziecka nieuczącego się z powodu niepełnosprawności lub niezdolności do pracy - poświadczony za zgodność z oryginałem dokument
potwierdzający niepełnosprawność lub niezdolność dziecka do pracy.
Dotychczasową Legitymację (w przypadku wymiany, dopłaty do klasy dowolnej lub wydania duplikatu Legitymacji).

III. OSWIADCZENIE PRAC0WNIKA
1.

Wyrażam zgodę na pobranie z mojego wynagrodzenia opłaty (brutto) :
1)

2)

stanowiącej 50% wartości wnioskowanej UUT dla współmałżonka:
a)

w klasie drugiej

w kwocie 573,52 zł

b)

dopłaty (rozszerzenia zakresu) do UUT w klasie dowolnej

w kwocie

179,77 zł

W kwocie

..........zł

dopłaty (rozszerzenia zakresu) do UUT w klasie dowolnej dla dziecka/dzieci, w cenie
jednostkowej 179,77 zł (łącznie szt ……)

3)

dopłaty (rozszerzenia zakresu) do UUT w klasie dowolnej dla mnie (wnioskodawca)

w kwocie

4)

za czynności związane z nabyciem UUT, wymianą Legitymacji lub przedłużeniem terminu ważności
Legitymacji, dla mnie i czlonk6w rodziny, w cenie jednostkowej 6,41 zł (łącznie szt……)

w kwocie ..........zł

5)

za wydanie duplikatu Legitymacji: 60,50 zł brutto - za pierwszy duplikat; 121,00 zł brutto,
za drugi duplikat; 302,51 zł brutto - za trzeci duplikat

2.
3.
4.
5.
6.



7.

179,77 zł

w kwocie .......... zł

Razem
w kwocie .......... zł
Wymienione w niniejszym wniosku dzieci pozostają na moim utrzymaniu, nie zawarły związku małżeńskiego oraz n i e osiągają miesięcznych dochod6w
brutto z tytułu zatrudnienia w kwocie wyższej od najniejszej emerytury w systemie pracowniczym .
Niezwłocznie zgłoszę fakt utraty uprawnień i zwrócę Legitymację do Pracodawcy, który nabył UUT.
Niezwłocznie poinformuj Pracodawcę . który nabył UUT, o fakcie zagubienia lub kradzieży Legitymacji.
Zapoznałem/am się z ,,Zasadami odprawy osób uprawnionych do ulgowej usługi transportowej" i zobowiązuję się do ichprzestrzegania .
Przyjmuję do wiadomości, iż dokonanie dopłaty do klasy dowolnej możliwe jest w nieprzekraczalnym terminie do 31 mar ca 2022 r., wyłącznie na etapie
składania do Pracodawcy pierwszego wniosku o nabycie UUT na 2022 r.
Klauzula informacyjna RODO:

Zapoznałem/am się z informacją iż: administratorem podanych przeze mnie danych osobowych jest Spółka TK Telekom Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kijowskiej 10/12A, 03-743 Warszawa. W razie pytań i spraw związanych z
przetwarzaniem danych osobowych właściwym do kontaktu jest powołany przez administratora danych – inspektor ochrony danych adres e-mail: iod@netia.pl.
Podane we wniosku dane osobowe przetwarzane są w celu jego rozpatrzenia i realizacji procesu związanego z nabyciem Ulgowej usługi transportowej na rok 2021 i w związku z tym zostaną udostępnione spółce PKP Intercity S.A. z siedzibą w
Warszawie, 02-305 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 142A. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust 1 lit a , c Rozporządzenia Parlamentu europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 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 danych osobowych: 31.01.2023.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie jest możliwe rozpatrzenie niniejszego wniosku.
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. Przysługuje mi prawo do wniesienia
skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niewłaściwe przetwarzanie danych osobowych.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez Spółkę TK Telekom Sp. z o.o. oraz udostępnienie ich do Spółki PKP Intercity w celu nabycia ulgowej usługi transportowej.



(POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA WNIOSKU PRZEZ PRACODAWCĘ)

1.
2.
3.

4.

(data, czytelny podpis Wnioskodawcy)

Wniosek sprawdzono pod wzgldem merytorycznym i rachunkowym.
Potwierdzam uprawnienie Pracownika do korzystania z wnioskowanej UUT.
Termin ważności Legitymacji
a) dla pracownika ograniczono do dnia .................................................................................................................... 2022 r.
b) dla wsp6tmati.onka ograniczono do dnia............................................................................................................ 2022 r.
c) dla dziecka (cz. I pkt 3) ograniczono do dnia .................................................................................................... 2022 r.
d) dla dziecka (cz. l pkt 4) ograniczono do dnia ......................................................................................................2022 r.
UUT nabyto na 2022 r. - zam6wienie nr .................... (zapis wg. wzoru: 12_345_67) z dnia...........................................(należy uzupełnić w przypadku
wymiany, dopłaty do klasy dowotnej lub wydania duplikatu legitymacji nabytej na 2022 r.)

(data, podpis, pieczątka przyjmującego wniosek i Pracodawcy)

•

Niepotrzebne skreślić

