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Zarząd Transportu Miejskiego

Zarząd Transportu Miejskiego

Data zatwierdzenia
2020-01-02

1. Siedziba
Adres

ul. Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów

Telefon

17 86 60 383

e-mail

ztm@ztm.erzeszow.pl

www

http://ztm.erzeszow.pl

Godziny pracy

7.30 –15.30
2. Dyrektor

Imię i nazwisko

Anna Kowalska

Siedziba

ul. Trembeckiego 3, 35 – 234 Rzeszów

Telefon

17 86 60 383

e-mail

ztm@ztm.erzeszow.pl
3. Kompetencje Dyrektora

Składania oświadczeń woli w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w zakresie realizacji statutowych zadań
Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie, zwanego dalej „Zarządem”;
2) Występowania w imieniu Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach administracyjno-sądowych w
sprawach z zakresu działania Zarządu;
3) Zastępowania Gminy Miasto Rzeszów w postępowaniach przed sądami powszechnymi w sprawach z
zakresu działania Zarządu;
4) Udzielania dalszych pełnomocnictw w sprawach, o których mowa w pkt 2 i 3;
5) Wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń w sprawach:
a) wydawania lub odmowy udzielania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów
regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
b) zmiany lub odmowy zmiany zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów
regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
c) przedłużania lub odmowy przedłużania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz
przewozów regularnych specjalnych w krajowym transporcie drogowym,
d) cofania zezwoleń na wykonywanie przewozów regularnych oraz przewozów regularnych specjalnych w
krajowym transporcie drogowym,
e) wydawanie uzgodnień w formie postanowienia do decyzji Marszałka Województwa w sprawie wydania
lub zmiany zezwolenia na wykonywanie przewozów na liniach komunikacyjnych wykraczających poza
obszar jednego powiatu, jednakże niewykraczający poza obszar województwa,
f) przeprowadzania kontroli mających na celu stwierdzenie uchybień w realizacji wydanych zezwoleń,
g) przeprowadzania analiz, o których mowa w art. 22a ust. 5 – 6 ustawy o transporcie drogowym,
h) wydawania i zmiany zaświadczeń na wykonywanie przewozów w zakresie publicznego transportu
zbiorowego,
i) wydawania i odmowy wydawania, zmiany i odmowy zmiany oraz cofania potwierdzeń zgłoszenia
przewozu.
4. Podstawa prawna
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Uchwała Nr L VIII/95412009, Rady Miasta Rzeszowa z dnia 7
lipca 2009 roku. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu
Miejskiego w Rzeszowie LINK
Uchwała Nr LIX/999/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 25
sierpnia 2009 roku zmieniająca uchwalę Rady Miasta Rzeszowa w
sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w
Rzeszowie LINK
STATUT ZARZĄDU
Uchwała Nr LXVI/1120/2009 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29.
TRANSPORTU MIEJSKIEGO W grudnia 2009 roku zmieniająca uchwałę Rady Miasta Rzeszowa nr
RZESZOWIE
LV111/954/2009r. w sprawie utworzenia Zarządu Transportu
Miejskiego w Rzeszowie oraz zmieniającą ją uchwałę Rady Miasta
Rzeszowa nr LIX/999/2009 LINK
UCHWAŁA NR XLVI / 885 / 2013 RADY MIASTA RZESZOWA z
dnia 29 stycznia 2013 roku zmieniająca uchwałę Rady Miasta
Rzeszowa — w sprawie utworzenia Zarządu Transportu Miejskiego w
Rzeszowie LINK
Zarządzenie nr 37/2018 Dyrektora Zarządu Transportu
REGULAMIN ORGANIZACYJNY
Miejskiego w Rzeszowie z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie
ZARZĄDU TRANSPORTU
wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Zarządu Transportu
MIEJSKIEGO W RZESZOWIE
Miejskiego w Rzeszowie LINK

5. Struktura organizacyjna
Struktura Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie Plik do pobrania LINK
6. Zadania
Podstawowym przedmiotem działania Zarządu Transportu Miejskiego w Rzeszowie jest planowanie,
organizowanie i zarządzanie publicznym transportem zbiorowym
7. Tryb działania
Określa Regulamin
8. Wysokość opłat
Cennik biletów, Ceny AUTOBUS+POCIĄG, Ceny biletów RKM, Wzory biletów, LINK
9. Rejestry, archiwa, ewidencje
Rejestr zamówień publicznych
· Rejestr zamówień publicznych o wartości poniżej progu od którego obowiązuje stosowanie ustawy PZP
· Rejestr przesyłek wpływających
· Rejestr przesyłek wychodzących
· Rejestr zawartych umów
· Rejestr zaświadczeń na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego
· Rejestr zezwoleń na krajowy transport osób
· Rejestr wezwań do zapłaty
· Ewidencja osobowa
· Ewidencja czasu pracy pracowników
· Ewidencja zaświadczeń wydawanych pracownikom
· Ewidencja wydawanej pracownikom odzieży ochronnej
· Ewidencja druków ścisłego zarachowania
· Ewidencja pieczęci i pieczątek oraz innych odcisków
· Ewidencja środków trwałych i wyposażenia
· Ewidencja osobistego wyposażenia pracowników
· Ewidencja delegacji służbowych
· Ewidencja zarządzeń Dyrektora
· Ewidencja uprawnień i pełnomonictw
· Ewidencja księgowa
· Ewidencja biletów
· Ewidencja protokołów z kontroli i rewizji kas
10. Klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych

Rynek 1, Rzeszów

2

Biuletyn Informacji Publicznej Miasta Rzeszowa

Data wydruku: 01-04-2020 12:07

Inspektor Ochrony Danych - Piotr Kulej - iod@ztm.erzeszow.pl
W związku z obowiązywaniem od dnia 25 maja 2018 r. 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 wypełnienia
obowiązku informacyjnego wynikającego z przepisów niniejszego rozporządzenia, informujemy o
zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach
z tym związanych w Zarządzie Transportu Miejskiego w Rzeszowie.
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Miasto Rzeszów – Zarząd Transportu
Miejskiego w Rzeszowie (dalej zwany: ZTM w Rzeszowie), ul. Stanisława Trembeckiego 3, 35-234 Rzeszów
email:ztm@ztm.erzeszow.pl;
2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych – email: iod@ztm.erzeszow.pl, lub pisemnie na adres
Administratora. Więcej informacji na stronie internetowej: ztm.rzeszow.pl/rodo;
3. ZTM w Rzeszowie przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody;
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na ZTM w Rzeszowie; realizacji umów zawartych z kontrahentami; w pozostałych przypadkach w których
ZTM w Rzeszowie jest Administratorem przetwarzającym dane;
5. Pani/Pana dane mogę być udostępnione przez ZTM w Rzeszowie podmiotom oraz organom uprawnionym
do otrzymania od ZTM w Rzeszowie danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych
osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa; podmiotom zajmującym się
brakowaniem i niszczeniem dokumentacji; kancelariom prawnym i windykacyjnym, podmiotom
obsługującym systemy informatyczne ZTM w Rzeszowie; podmiotom zajmującym się brakowaniem i
niszczeniem dokumentacji; podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską. Jeżeli ZTM w
Rzeszowie okaże się podmiotem niewłaściwym do rozpatrzenia Pani/Pana sprawy, dane mogą zostać
udostępnione do podmiotu właściwego do jej rozpatrzenia;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z zapisami instrukcji kancelaryjnej stosowanej w
ZTM w Rzeszowie przez czas uzależniony od kategorii archiwalnej akt sprawy zatwierdzonej w jednolitym
rzeczowym wykazie akt obowiązującym w ZTM w Rzeszowie;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępności do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (gdy dane są
nieprawidłowe lub niekompletne), usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, prawo do
przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych (w przypadku, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych
osobowych narusza przepisy RODO). Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych nie ma wpływu
na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym
prawem. Szczegółowe warunki możliwości realizacji ww. praw zawiera ogólne rozporządzenie o ochronie
danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwane RODO;
8. Pani/Pana dane są niezbędne do realizacji celu załatwienia Pani/Pana sprawy. Niepodanie tych danych
może skutkować niemożliwością realizacji celu załatwienia sprawy;
9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, jeżeli tak stanowią przepisy prawne;
10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich;
11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez ZTM w Rzeszowie w sposób zautomatyzowany,
w tym nie będą profilowane;
12. W przypadku jakichkolwiek pytań, czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych
w ZTM w Rzeszowie prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych, o którym mowa w ust. 2.
1. Klauzula informacyjna – dla operatorów
2. Klauzula informacyjna – dla przewoźników
3. Klauzula informacyjna – dostęp do informacji publicznej
4. Klauzula informacyjna – Kontrahenci
5. Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny
6. Klauzula informacyjna – opłata dodatkowa oraz opłata za przejazd
7. Klauzula informacyjna – w celach rekrutacji
8. Klauzula informacyjna – wniosek, skarga, reklamacja, podanie
9. Klauzula informacyjna – wydanie RKM
10. Klauzula informacyjna – duplikat RKM
11. Klauzula informacyjna – personalizacja legitymacji cyfrowej
12. Klauzula informacyjna – rezygnacja z RKM
13. Klauzula informacyjna – zablokowanie RKM
14. Klauzula informacyjna – zwrot środków z RKM
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11.Informacje nnieudostępnione
- nie dotyczy
Dane opracowania
Opracował

Paweł Szczygieł

2020.01.02

Zatwierdził

Anna Kowalska

2020.01.02
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