REKLAMACJA DOTYCZĄCA FUNKCJONOWANIA PUBLICZNEGO
TRANSPORTU ZBIOROWEGO.
Adresat:

Powiat Nowotarski
Dane zgłaszającego.

Imię, nazwisko:
Adres zamieszkania /
adres korespondencyjny /
numer telefonu
Miejsce zdarzenia.
Miejscowość, ulica/droga:
Nazwa i numer przystanku
(widnieją na tabliczce przystankowej)

Dane linii.
Relacja:
Kierunek:
Przewoźnik:
Dzień i godzina odjazdu:
Opis zdarzenia – treść reklamacji.

______________________________
(podpis)

-verte-

Informacja dla osób zgłaszających reklamacje.
1.

Formularz dotyczy uwag dotyczących przestrzegania przez przewoźników rozkładów jazdy
w ramach komunikacji powiatowej (linie wykraczające poza obszar gminy, ale nie
wykraczające poza obszar powiatu).

2.

Proszę podać tyle danych, związanych ze zdarzeniem, ile są Państwo w stanie wskazać – im
więcej, tym lepiej, choć brak wszystkich informacji nie dyskwalifikuje zgłoszenia.

3.

Jeżeli w wyniku zgłoszenia zostanie wszczęte postępowanie kontrolne, osoba zgłaszająca oraz
wskazane przez nią inne osoby, mogą zostać wezwani do złożenia zeznań w charakterze
świadków. Zeznania będą składane we właściwym dla miejsca zamieszkania urzędzie
miasta/gminy.

4.

Powiat Nowotarski publikuje rozkłady jazdy na tabliczkach przystankowych zlokalizowanych
przy drogach powiatowych. Uwagi dotyczące tabliczek na przystankach zlokalizowanych przy
innych drogach należy kierować bezpośrednio do właściwych zarządców dróg.

Klauzula informacyjna administratora danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia
2016 (UE) 2016/679 dalej zwanego RODO informujemy:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Starostwie Powiatowym
w Nowym Targu jest Starosta Nowotarski, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 34-400 Nowy
Targ.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować za
pomocą poczty elektronicznej: iod@nowotarski.pl lub telefonicznie 18 266 13 34.
3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i jest niezbędne do
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
4. Na zasadach określonych w RODO posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia
danych i prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Pełna treść klauzuli informacyjnej zamieszczona jest na stronie internetowej Starostwa
Powiatowego pod adresem www.nowotarski.pl oraz w siedzibie Urzędu na tablicach ogłoszeń.

