
 Kielce, dnia …………………….. 

 

 

  

 (NAZWA PRZEWOŹNIKA) 

 

 (ADRES SIEDZIBY PRZEWOŹNIKA, KOD POCZTOWY) 

 

POTWIERDZENIE UZGODNIENIA WARUNKÓW NA KORZYSTANIE  
Z DWORCA AUTOBUSOWEGO W KIELCACH  

PRZY UL. CZARNOWSKIEJ 12 
 

1. Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach wyraża zgodę na korzystanie z dworca 
autobusowego położonego w Kielcach przy ul. Czarnowskiej 12. 

2. Zgoda dotyczy linii komunikacyjnej obejmującej ww. dworzec: 

Linia:...…………………………………………………..……………………………… 

                                                                        (relacja przejazdu)                                   

3. Warunki i zasady korzystania z ww. dworca określają „Ogólne warunki korzystania  
z dworca autobusowego”, które stanowią integralną część niniejszego potwierdzenia. 

4. Ogólne warunki korzystania z dworca mają zastosowanie do każdego nowego 
potwierdzenia uzgodnienia warunków i do każdej zmiany udzielonego potwierdzenia. 

5. Załącznikiem do niniejszego potwierdzenia jest zaakceptowany przez Zarząd Transportu 
Miejskiego w Kielcach przedłożony przez przewoźnika projekt rozkładu jazdy. 

6. Po uzyskaniu potwierdzenia zgłoszenia przewozu przewoźnik jest obowiązany 
niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia zasad 
korzystania z dworca, przekazać Zarządowi Transportu Miejskiego w Kielcach, 
kserokopię potwierdzenia. 

7. W przypadku nieprzekazania kserokopii potwierdzenia zgłoszenia przewozu w terminie, 
o którym mowa w pkt. 6, uzgodnienie traci ważność. 

8. Klauzula informacyjna RODO 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję że:  

 administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach  
 inspektorem ochrony danych osobowych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Kielcach jest Pani/Pan Grzegorz Słoń, kontakt: 

email: g.slon@ztm.kielce.pl, tel. 41/343 – 15 – 93 wew. 29;   
 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i  b RODO w celu uzgodnienia warunków i korzystania  

z dworca autobusowego, zawierania i realizacji umów”; 
 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;  



 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu obowiązywania warunków, umów i rozliczeniu wzajemnych roszczeń 
 nie ma obowiązku podania przez Panią/Pana danych osobowych, ale w przypadku ich niepodania nie będzie możliwe rozpatrzenie 

wniosku i zawarcie umowy;    
 w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 

RODO; 
 posiada Pani/Pan: 
− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych ; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem 

przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **;   
− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych 

osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; 
** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia 

korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne 
względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego 

 

 

 

.………………………………………………………….. 

( podpis i pieczęć uprawnionego pracownika Administratora wydającego zgodę) 

 

 

………………………………………………………………………….. 

                                                                                                                     Akceptuję treść potwierdzenia i potwierdzam ich odbiór 

             (data, imię i nazwisko, podpis i pieczęć Przewoźnika) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA PRZEZ PRZEWOŹNIKÓW  
Z DWORCA AUTOBUSOWEGO POŁOŻONEGO W KIELCACH  

PRZY UL. CZARNOWSKIEJ 12. 

 

 

1.  Po otrzymaniu potwierdzenia uzgodnienia warunków korzystania z dworca 
przewoźnik zobowiązany jest do: 

1) przedłożenia Administratorowi kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy, 
zawierającego, relacje kursów, czas odjazdów wraz z oznaczeniami i opisem 
legendy, mapką komunikacyjną, wykazem przystanków komunikacyjnych 
zlokalizowanych przy drogach oraz wskazaniem terminu ważności rozkładu 
jazdy, nie później niż na 10 dni przed dniem rozpoczęcia obowiązywania 
rozkładu jazdy; 

2) przedłożenia kopii zatwierdzonego rozkładu jazdy stanowiącego jego 
aktualizację; 

3) aktualizowania wykazu numerów rejestracyjnych środków transportu 
Przewoźnika korzystających z dworca autobusowego; 

4) korzystania z wyznaczonego przez Administratora dla danej relacji stanowiska 
przyjazdowego przez czas niezbędny do wyjścia pasażerów z autobusu,  
nie dłużej niż przez 5 minut po  zatrzymaniu się na stanowisku przyjazdowym; 

5) korzystania z wyznaczonego przez Administratora dla danej relacji stanowiska 
odjazdowego nie dłużej niż przez 10 minut, a w przypadku kursu 
międzynarodowego przez czas nie dłuższy niż 15 minut, przed ustalonym  
w rozkładzie jazdy czasem odjazdu; 

6) przestrzegania godzin odjazdów z wyznaczonego dla danej relacji stanowiska 
odjazdowego (opóźnienie odjazdu może mieć miejsce tylko w uzasadnionych, 
uzgodnionych w porozumieniu z dyspozytorem Administratora przypadkach, 
przy czym opóźniony odjazd nie może kolidować z odjazdem innego pojazdu  
z danego stanowiska). Z przypadku naruszenia tego warunku Przewoźnik 
zobowiązany jest zapłacić Administratorowi Karę umowną wysokości 50 zł  
za każdy przypadek; 

7) przestrzegania porządku i reguł obowiązujących na terenie ww. dworca; 
8) przestrzegania warunków i zasad korzystania z dworca autobusowego ustalonych 

uchwałą Rady Miasta Kielce, 
9) informowania Administratora o każdym przypadku: opóźnienia w realizacji 

kursu, odwołania kursu lub likwidacji kursu. W przypadku niedopełnienia 
powyższego obowiązku Przewoźnik zobowiązany jest zapłacić Administratorowi 
karę umowną w wysokości 50 zł za każdy przypadek 

2.  Przewoźnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie  
ww. dworca użytkowanym przez niego, a w przypadku ich wystąpienia 
zobowiązany będzie do naprawienia szkód na swój koszt.  

3.  Administrator zobowiązuje się udostępnić Przewoźnikowi w zakresie niezbędnym - 
dla Przewoźnika, i jednocześnie możliwym do realizacji - dla Administratora, części 
terenu ww. dworca w celu wykonania przewozu. Wyłącznie w ww. celu Przewoźnik 
będzie udostępniać, a Administrator będzie przetwarzać powierzone jemu przez 



Przewoźnika następujące dane osobowe związane z korzystaniem z ww. dworca: 
1) nazwa albo imię i nazwisko Przewoźnika; 
2) numer ewidencyjny NIP Przewoźnika; 
3) adres siedziby Przewoźnika albo adres zamieszkania lub pobytu Przewoźnika, 

jeśli Przewoźnik jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą; 
4) numer rejestracyjny i marka środka transportu, miejsce i data postoju środka 

transportu w obrębie ww. miejsc postojowych. 
4.  Administrator zobowiązuje się do: 

1) udostępnienia Przewoźnikowi w niezbędnym zakresie, właściwego dla danej 
relacji stanowiska przyjazdowego i odjazdowego; 

2) umożliwienia sprzedaży biletów Przewoźnika w punkcie kasowym wskazanym 
przez Administratora w przypadku wynajęcia  takiego punktu; 

3) udostępnienia Przewoźnikowi za odpłatnością miejsc parkingowych  
dla autobusów według cennika określonego przez Prezydenta Miasta Kielce; 

4) na podstawie zawartej umowy: zamieszczenia informacji o odjazdach 
Przewoźnika, udzielania informacji o rozkładzie jazdy, udzielania informacji  
o odwołanych kursach i opóźnieniach,  

 
5.  Zmiana ogólnych  warunków  korzystania z ww. dworca może być dokonana  

w formie pisemnej.  
6.  Ogóle warunki są zamieszczone na stronie internetowej Organizatora. 

 


