Regulamin Korzystania z EBiM-Karty
Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze spółka z o.o.
§1
Informacje ogólne
1. W odniesieniu do Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kamiennej Górze Spółka z o.o.
w Regulaminie stosowany będzie skrót „PKS Kamienna Góra”.
2. Niniejszy regulamin dostępny jest na tablicy ogłoszeń na dworcu autobusowym PKS Kamienna Góra
oraz w punkcie sprzedaży biletów miesięcznych oraz na stronie internetowej www.pks-kamgora.com.pl
3. Niniejszy Regulamin z zasadami posługiwania się EBiM-Kartą otrzymuje każdy Pasażer wraz z EBiMKartą.
4. Każda zmiana regulaminu następować będzie z miesięcznym wyprzedzeniem. Nowa treść regulaminu
dostępna będzie w gablotach informacyjnych na dworcu autobusowym PKS Kamienna Góra oraz na
stronie internetowej www.pks-kamgora.com.pl
5. W przypadku zmiany Regulaminu Pasażer może wypowiedzieć umowę przewozu

§2
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (RODO)

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej
w Kamiennej Górze spółka z o.o. adres: ul. Towarowa 43, 58-400 Kamienna Góra
2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - e-mail: iod@pks-kamgora.pl
3. Przetwarzane dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, datę urodzenia,
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą :
a)art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do realizacji umowy świadczenia
przewozu , której stroną jest osoba, której danę dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie
osoby, której dane dotyczą,
b) art. 6 ust. 1 lit. c) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego
na administratorze, w tym prowadzenia rozliczeń finansowo-podatkowych
c) art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. przetwarzanie jest nieodzowne dla realizacji celów wynikających
z prawnie uzasadnionych interesów administratora, takich jak ewentualna konieczność
odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych
5. Pana/Pani dane osobowe mogą być udostępniane upoważnionym pracownikom Administratora,
członkom organów Administratora, podmiotom dostarczającym lub utrzymującym infrastrukturę IT
Administratora, podmiotom i osobom świadczącym usługi ochrony mienia lub osób Administratora,
podmiotom i osobom świadczącym na rzecz Administratora usługi ubezpieczeniowe, usługi prawne oraz
innym podmiotom, którym Administrator w celu wykonywania praw i obowiązków wynikających
z zawartych umów powierzył dane osobowe (procesorom), a także organom uprawnionym
do otrzymywania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w ramach dokumentacji prowadzonej przez Administratora
w formie papierowej i elektronicznej na podstawie przepisów prawa do czasu przedawnienia roszczeń
obu stron z tytułu wykonania umowy oraz jeżeli dotyczy nie krócej niż przez okres wskazany
w przepisach o archiwizacji, co oznacza że dane osobowe mogą zostać zniszczone po upływie od 5
do 50 lat, zależnie od kategorii archiwalnej danej sprawy.
8. W związku z przetwarzaniem przez Administratora, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje
Pani/Panu prawo do:
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a) dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO z zastrzeżeniem, że udostępniane dane
osobowe nie mogą ujawniać informacji niejawnych, ani naruszać tajemnic prawnie chronionych,
do których zachowania zobowiązany jest Administrator,
b) sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO;
c) ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO;
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzanych danych, na podstawie art. 21 RODO, z zastrzeżeniem,
że nie dotyczy to przypadków, w których Administrator posiada uprawnienie do przetwarzania danych
na podstawie przepisów prawa.
9. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna
Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia
10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych do celów o których mowa w pkt. 4) jest dobrowolne,
jednak niepodanie tych danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia i realizacji umowy
świadczenia usług.
11. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do profilowania ani innych podobnych metod
zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

§3
EBiM-Karta
1. EBiM-karta jest plastikową, zbliżeniową kartą, zawierającą dane Pasażera oraz elektroniczną
informacją o zakupionym przez Pasażera bilecie miesięcznym.
2. EBiM-Kkrta jest kartą imienną, która wraz z zapisanym na niej w formie elektronicznej bilecie
miesięcznym upoważnia do korzystania z przejazdów autobusami PKS Kamienna Góra.
3. EBiM-karta stanowi własność PKS kamienna Góra sp. z o.o.
4. Wydanie EBiM-karty wiąże się z uiszczeniem przez Pasażera kaucji w wysokości 5 zł brutto.
W przypadku utraty lub zniszczenia EBiM-karty wydanie nowej EBiM-karty w miejsce utraconej wiąże
się z pobraniem bezzwrotnej opłaty w wysokości 5 zł brutto, z wyłączeniem sytuacji, gdy do
zniszczenia, lub uszkodzenia doszło z przyczyn nie leżących po stronie Pasażera.
5. Pasażer może w każdej chwili dokonać wymiany EBiM-karty na nową. Jednak jeśli użytkowana karta
działa prawidłowo, wymiana takiej karty wiąże się z pobraniem bezzwrotnej opłaty w wysokości 5 zł.
brutto.
6. EBiM-kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wystawiona.
7. Starannie użytkowana EBiM-Karta może służyć Pasażerowi przez wiele lat ponieważ jej żywotność
oceniana jest na 100 000 cykli zapisu/odczytu.
8. Pasażer może zwrócić wydaną mu EBiM-Kartę do PKS kamienna Góra, po okazaniu dokumentu
tożsamości. W takim przypadku PKS Kamienna Góra zwróci uiszczoną uprzednio kaucję.
9. Pasażerowi nie przysługuje prawo zwrotu kaucji, gdy wydana mu EBiM-Karta została zniszczona,
lub uszkodzona, z wyłączeniem sytuacji, gdy do zniszczenia, lub uszkodzenia doszło z przyczyn
nie leżących po stronie Pasażera.

§4
Uzyskanie EBiM-Karty
1. Aby otrzymać EBiM-Kartę należy złożyć wniosek o kartę, który jest dostępny w kasie biletów
miesięcznych na dworcu autobusowym w Kamiennej Górze lub na stronie internetowej www.pkskamgora.com.pl
2. We wniosku należy podać następujące informacje: imię, nazwisko, przystanek wsiadania, przystanek
docelowy, ewentualne miejsce przesiadki, rodzaj biletu w przypadku biletu ulgowego, przysługującą
ulgę .
3. Pasażer ma prawo zwrócić się do PKS Kamienna Góra o zmianę danych podanych we wniosku.
4. Kaucję za wydanie karty należy wpłacić w kasie biletowej podczas składania wniosku.
5. EBiM-kartę będzie można odebrać w terminie 3 dni roboczych w godzinach pracy kasy biletów
miesięcznych
6. Przy odbiorze EBiM-karty należy okazać dokument tożsamości.
7. Wydanie EBiM-karty nie wiąże się z koniecznością jej natychmiastowego zasilenia biletem
miesięcznym.
8. Ze względu na czas oczekiwania na wydanie EBiM-Karty należy odpowiednio wcześnie złożyć wniosek
o jej wydanie, tak, aby posiadać kartę w momencie zakupu biletu miesięcznego.
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§5
Zakup biletu miesięcznego (zasilenie EBiM-Karty)
1. Aby zakupić bilet miesięczny należy udać się do kasy biletów miesięcznych PKS Kamienna Góra wraz
z wydaną wcześniej EBiM-kartą. Po określeniu trasy przejazdu oraz uiszczeniu stosownej opłaty
wg obowiązującego cennika dla biletów miesięcznych, na EBiM-kartę zostaną naniesione informacje
o zakupionym bilecie.
2. Przedłużenie ważności biletu (zasilenie EBiM-karty) może nastąpić w kasie biletowej PKS Kamienna
Góra lub kierowcy autobusu. Jeżeli przy przedłużaniu ważności biletu Pasażer nie posiada EBIM-karty
z uzasadnionych względów, zgłasza to kasjerowi. Pasażer otrzymuje w takiej sytuacji paragon fiskalny
(nie uprawniający do przejazdu) zawierający dodatkowy kod aktywacyjny. Pasażer wsiadając
do autobusu przykłada EBiM-Kartę do czytnika i podaje kierowcy autobusu kod aktywacyjny nowego
biletu w ten sposób przedłużając ważność EBiM-karty.
3. W chwili zakupu lub przedłużenia ważności biletu należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowe
określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego ze wskazaniem ewentualnego
przystanku przesiadkowego.
4. Podczas zasilania EBiM-karty Pasażer otrzymuje paragon fiskalny. Jest on podatkowym dokumentem
potwierdzającym nabycie biletu. Paragon należy przechowywać w bezpiecznym miejscu, gdyż jest
on podstawą do składania wszelkiego rodzaju reklamacji oraz wystawienia faktury VAT.

§6
Użytkowanie EBiM-Karty
1. Do przejazdu uprawnia posiadanie przy sobie ważnej EBiM-karty z zapisanym na niej aktualnym
biletem miesięcznym oraz zarejestrowanie przejazdu. Rejestracja przejazdu następuje w chwili
wsiadania przednim wejściem do autobusu poprzez przyłożenie EBiM-karty (na ok. 2 sekundy)
do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Szczegółowych informacji w tym zakresie
udziela kierowca. Karta jest ważna gdy bileterka wyda pojedynczy sygnał akceptujący dane zawarte na
karcie.
2. Paragon fiskalny (faktura VAT) wydawany podczas zasilania PKS-Karty biletem miesięcznym nie
uprawnia do przejazdu autobusem.
3. Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:
• nie posiada przy sobie ważnej EBiM-karty;
• posiadana EBiM-karta jest uszkodzona i nie ma możliwości jej odczytu;
• próba rejestracji przejazdu zakończy się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień
do przejazdu na danym kursie.
4. Podczas kontroli rewizorskiej Pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie EBiM-Kartę wraz
z dokumentem uprawniającym do ulgi, w przypadku biletów objętych ulgami ustawowymi.
5. Utratę EBiM-karty należy niezwłocznie zgłosić w PKS Kamienna Góra celem jej zastrzeżenia.
6. W przypadku znalezienia EBiM-karty należy ją dostarczyć na dworzec PKS Kamienna Góra lub
przekazać dowolnemu kierowcy w PKS Kamienna Góra.
7. EBiM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania. Jednakże nie zaleca się poddawania
karty działaniu wysokich (powyżej 50 stopni Celsjusza) i niskich temperatur (poniżej 4 stopni
Celsjusza), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać trzymania karty w
miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne ponieważ może to doprowadzić do stałego
odkształcenia karty, które skutkuje niewidocznym złamaniem wewnętrznej anteny wbudowanej w kartę.
Tego rodzaju uszkodzenie czyni kartę bezużyteczną.
8. EBiM-Karty nie wolno przeginać ani rysować jej powierzchni.
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