
Wejherowo , dnia……………….……………... 

……………………………………………………………….………. 

Imię i nazwisko rodzica lub opiekuna prawnego   Miejski Zakład Komunikacji  
       Wejherowo Sp. z o.o. 
………………………………………………………………………………..   84-200 Wejherowo  
adres zamieszkania (ulica numer domu, lokalu)   ul. Tartaczna 2 
 
…………………………………………………….……………………….. 
Kod pocztowy   Miasto/Gmina 

Oświadczenie 

Powołując się na przepis § 1 uchwały Nr VIIk/XXXVIII/436/2017 RADY MIASTA WEJHEROWA  
z dnia 7 listopada 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIIk/XXVIII/315/2016 Rady Miasta 
Wejherowa z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie ustalania opłat za przewozy środkami miejskiej 
komunikacji pasażerskiej w Wejherowie wprowadzający uprawnienie do przejazdów bezpłatnych 
dla uczniów o treści „w każdym roku szkolnym w okresie od dnia 1 września do dnia 30 czerwca – 
każdy uczeń/uczennica szkoły podstawowej zameldowany w granicach administracyjnych Miasta 
Wejherowo lub Miasta Reda lub Gminy Luzino – na podstawie wejherowskiej karty elektronicznej z 
zakodowanym uprawnieniem do przejazdu bezpłatnego i ważną legitymacją szkolną”,  

oświadczam, 
że adres zameldowania w/w uczennicy/ucznia jest następujący: 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
            Imię i nazwisko uczennicy/ucznia 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
                  (ulica, numer domu, numer lokalu) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Kod pocztowy          Miasto/Gmina 

Niniejszym zobowiązuje się do poinformowania na piśmie Miejskiego Zakładu Komunikacji 
Wejherowo Sp. z o.o. w terminie nie dłuższym niż 5 dni o wszelkich zmianach dotyczących treści 
niniejszego oświadczenia. 

Informuję, że jestem świadoma/my odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia, co podlega odpowiedzialności karnej z art. 233 § 1 kk. Zgodnie z tym przepisem kto, 
składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu 
prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze 
pozbawienia wolności do lat 3.  

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych 
osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest MZK Wejherowo Sp. z o.o. z siedzibą w 
Wejherowie przy ul. Tartacznej 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu kodowania 
uprawnienia do przejazdów bezpłatnych, a także prowadzenia ich ewidencji. - na podstawie Art. 6 
ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres zgodny z odnośnymi przepisami prawa. 
Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest 
dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową realizacji usługi.  

 

 

…………………………………………………………………………………………….. 
data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego ucznia 


