
 
WNIOSEK NA PRZEJAZD GRUPOWY 

 

________________________________________________________________________________________________________ 
(nazwa organizatora) 

________________________________________________________________________________________________________ 
(adres, nr telefonu, email organizatora) 

 
Zgłasza przejazd grupy w łącznej liczbie ______osób, w tym: 

l.p. Rodzaj uprawnienia do ulgi 
Liczba 
osób 

1 Przewodników*)/opiekunów*) **), 
 

2 
Osób wg opłat normalnych dla 

uczestników przejazdów grupowych, 

 

3 
Osób uprawnionych do indywidualnej  

ulgi __________% 

 

4 
Osób uprawnionych do indywidualnej  

ulgi __________% 

 

5 
Osób uprawnionych do indywidualnej  

ulgi __________% 

 

6 
Osób uprawnionych do indywidualnej  

ulgi __________% 

 

 

Przejazd w klasie 2 pociągu osobowego uruchamianego 
przez Koleje Wielkopolskie sp. z o. o. z zastosowaniem opłat 
za bilety dla uczestników przejazdów grupowych, w relacjach: 

Wyjazd dnia ______________________________________ 

o godz. __________________________________________ 

od stacji _________________________________________          

do stacji _________________________________________ 

 

Powrót dnia ______________________________________ 

o godz. __________________________________________ 

od stacji _________________________________________ 

do stacji _________________________________________ 

 
                   

Przewodnikiem grupy jest:  ______________________________________________  nr telefonu _____________________________ 
                                                                 (imię i nazwisko) 

 
Klauzula informacyjna 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 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.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:  
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-897) przy ul. Składowej 5.  

Z Administratorem można się kontaktować:  
a) listownie: ul. Składowa 5, 61-897 Poznań, 
b) mailowo: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl, 
c) telefonicznie: 61-27-92-700. 

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych. Adres e-mail: iod@koleje-wielkopolskie.com.pl. 

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. 
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 5 lat zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w Koleje 

Wielkopolskie Sp. z o.o. lub do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody na dalsze ich przetwarzanie. 
5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT, prawne i pocztowe, podmioty współpracujące 

z Administratorem oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych. W przypadku zgłoszenia, którego 
rozpatrzenie leży w kompetencjach innego podmiotu, Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o. przekaże zgłoszenie do właściwego podmiotu o czym Pani/Pan 
zostanie poinformowana/y. Podmiotami tymi w szczególności mogą być przewoźnicy świadczący usługi kolejowego transportu pasażerskiego, 
operatorzy elektronicznych kanałów sprzedaży biletów oraz zarządcy infrastruktury kolejowej.   

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.  
7. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji,  

w tym profilowaniu. 
8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do przenoszenia, prawo żądania 

ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.  
9. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie poprzez przesłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres Adm inistratora 

wskazany w punkcie 1.  
10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,  

gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane. 
11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia Pani/Pana zgłoszenia.  

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu zgłoszeniowym w celu rozpatrzenia zgłoszenia przez Koleje 
Wielkopolskie Sp. z o.o. 

 Wyrażam zgodę na przekazanie przez  Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.  odpowiedzi w formie elektronicznej na podany w zgłoszeniu adres e-mail, 
zamiast pisemnej przesyłki listowej. 

Niepodanie wymaganych danych osobowych we wniosku na przejazd grupowy oraz brak zgody na ich przetwarzanie będzie skutkować 
pozostawieniem zgłoszenia bez rozpatrzenia.   

 

 

______________________________________       ______________________________________ 

    (miejscowość, data)                                                   (podpis i pieczęć organizatora) 

mailto:biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl
mailto:iod@koleje-wielkopolskie.com.pl


 

*) niepotrzebne skreślić 

**) na każdych 10 uczestników grupy – jeden przewodnik/opiekun korzysta z bezpłatnego przejazdu; 

jeżeli liczba przewodników/opiekunów jest większa – stosuje się wobec nich opłaty za bilety wg Tabel opłat za bilety dla uczestników przejazdów grupowych – 

normalnych lub z ulgą ustawową, w zależności od indywidualnych uprawnień 

Uprawnienia do ulgi przysługują tylko w klasie 2 w ściśle określonych relacjach - na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r.  
o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz. U. z 2002r. Nr.175 poz. 1440 z późn. zm.)  

Wypełniony wniosek można złożyć: 
✓ osobiście w kasie przewoźnika Koleje Wielkopolskie 
✓ osobiście w siedzibie przewoźnika Koleje Wielkopolskie sp. z o.o. ul. Składowa  lub 
✓ przesłać na email: biuro@koleje-wielkopolskie.com.pl  

Potwierdzenie przyjęcia wniosku 
ZGODA / BRAK ZGODY*) na przejazd grupy 
 
 
 
Numer zgody    ________________________________                                                    ___________________________________ 
                                                                                                                                                                            (pieczątka przewoźnika i podpis) 

Uwaga ! Udzielona zgoda na przejazd grupowy nie stanowi gwarancji miejsca siedzącego. 

Przy odprawie należy wydać bilet(y) dla: 

1) _____________ osób wg opłat normalnych dla uczestników przejazdów grupowych, 

2) _____________ osób uprawnionych do indywidualnej ulgi ________ %, 

3) _____________ osób uprawnionych do indywidualnej ulgi ________ %, 

4) _____________ osób uprawnionych do indywidualnej ulgi ________ %, 

5) _____________ osób uprawnionych do indywidualnej ulgi ________ %, 

6) _____________ osób uprawnionych do indywidualnej ulgi ________ %. 

Bezpłatny przejazd _____________ przewodników/opiekunów*)                                       ___________________________________ 

                                                                                                                                                              (pieczątka przewoźnika i podpis) 

 

Dla uczestników przejazdu grupowego wydano bilety 

1. Na przejazd „tam” wydano bilety: 

1) nr ________________ dla _______ osób, z bezpłatnym 

przejazdem dla ________ przewodników*)/opiekunów*) **), 

2) nr ____________ dla ______ osób, wg opłat normalnych  

3) nr _______________ z ulgą ______ % dla ______ osób, 

4) nr _______________ z ulgą ______ % dla ______ osób, 

5) nr _______________ z ulgą ______ % dla ______ osób, 

6) nr _______________ z ulgą ______ % dla ______ osób, 

na pociąg nr _________________________ 

od st.  ______________________________ 

do st.  ______________________________ 

1. Na przejazd „z powrotem” wydano bilet: 

1) nr ________________ dla _______ osób, z bezpłatnym 

przejazdem dla ________ przewodników*)/opiekunów*) **), 

2) nr ____________ dla ______ osób, wg opłat normalnych  

3) nr _______________ z ulgą ______ % dla ______ osób, 

4) nr _______________ z ulgą ______ % dla ______ osób, 

5) nr _______________ z ulgą ______ % dla ______ osób, 

6) nr _______________ z ulgą ______ % dla ______ osób, 

na pociąg nr _________________________ 

od st.  ______________________________ 

do st.  ______________________________ 

 
 
 
 

 
 

(datownik i podpis kasjera) 

  
 
 
 
 
 

(datownik i podpis kasjera) 

1. W przypadku, gdy organizator przejazdu grupowego zamierza zmienić warunki zamówienia przejazdu tj. termin przejazdu, 
relację lub drogę przewozu, powinien uzyskać nowe zgłoszenie. 

2. Na każdych 10 uczestników grupy – jeden przewodnik/opiekun korzysta z bezpłatnego przejazdu. 
3. Opłaty pobiera się za rzeczywistą liczbę uczestników grupy, niemniej jednak niż za 10 osób, z zastrzeżeniem ust 2.  
4. W pociągu przewodnik grupy – oprócz biletu(ów) na przejazd w danej relacji –jest zobowiązany okazać niniejsze zgłoszenie. 
5. Uczestnicy przejazdu grupowego korzystający z uprawnienia do ulgi ustawowej obowiązani są okazać stosowne dokumenty 

poświadczające te uprawnienia. Wobec osoby korzystającej z biletu ulgowego bez uprawnień do ulgi lub, która nie może 
okazać dokumentu poświadczającego to uprawnienie, stosuje się odpowiednie postanowienia Regulaminu. 

6. Przejazd poza stacje przeznaczenia jest niedozwolony. 
7. Przejście do pociągu innego przewoźnika nie jest dozwolone.  
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