
 

 

Zmiana Nr 18 
Taryfy przewoiowej „Kolei Mazowieckich - KM" (TP-KM) 

obowiązuje od 25 maja 2018 r. 

W Taryfie przewozowej „Kolei Mazowieckich - KM" (TP-KM), obowiązującej od 1 września 2013 r. 
wprowadza się odręcznie następujące zmiany: 

1. W § 20 ust 1 pkt 1 zapis „w Biurze Ochrony Rządu" zastępuje się zapisem: ,,w Służbie Ochrony
Państwa".

2. We wzorach druków:

I) wzór nr 64 (str 139) zastępuje się nowym wzorem (w załączeniu);
2) wzory nrnr 68 (str.143a) i 69 (str. 143b) zapis: ,,Wzór opublikowany tekstjedn. w Dz. U. z 2017 r.,

poz. 1926" zastępuje się zapisem: ,,Wzór opublikowany tekst jedn. w Dz. U. z 2017 r., poz. 1916".

Pozostałe zapisy Taryfy przewozowej ,,Kolei Mazowieckich-KM" (TP-KM) nie ulegają zmianie. 



.................................................. 
(stempel zamawiającego) 

Wzór nr 64 

do §§ 36, 37, 39, 41 

ZAMÓWIENIE ZBIOROWE NA BILETY 

na miesiąc .............................................r. 

………………….. 
 (podpis zamawiającego) 

 …………………………………… 

  (miejscowość i data) 

1) zamówienie sporzadza sie oddzielnie  na kl. 2 i na kl. 1.
2) w przypadku taryfy normalnej wpisać „N”

Administratorem Danych osobowych jest „Koleje Mazowieckie – KM” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lubelskiej 26, 03-802 Warszawa, zgodnie z art. 

23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 922 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6 punkt 1 

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) w celu 

realizacji zawarcia i wykonania umowy przewozu. Administrator Danych powołał Inspektora Ochrony Danych w siedzibie, kontakt: iod@mazowieckie.com.pl  

Osobie, której dotyczą dane osobowe przysługuje prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, usunięcia, prawo do 

kopiowania i przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu. Podróżny ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że 

przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
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Wyp e ł n i a  zam a w i a jący 

Lp. 

Zamawia się bilety klasy ....................1) 

Rodzaj 

biletu/oferta 

Relacja/strefa 
Wymiar 

ulgi 2) 

Cena 

biletu 
od stacji do stacji 
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