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wielorodzinnych budynków mieszkalnych 

 

 

 

 

OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNICZKI/UŻYTKOWNIKA: 

o spełnianiu kryteriów do korzystania z usługi transportu door-to-door: 

(oświadczenie składane tylko przy pierwszym skorzystaniu z usługi) 

 

1.  Imię i nazwisko osoby z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności ………………………………………….….. 

…………………………………………….. 

2.  Wiek 

użytkownika/użytkowniczki ……………………………………………… 

3.  Czy użytkownik/użytkowniczka 

jest osobą niepełnosprawną?            □  TAK                    □  NIE 

4.  Wskazanie potrzeby wsparcia w 

zakresie mobilności 

uzasadniającej skorzystanie z 

usługi (np. niepełnosprawność 

lub inne) 

kod niepełnosprawności: ………………… 

lub 

inne wskazanie w zakresie ograniczenia 

mobilności: ………………………………... 

…………………………………………….. 

5.  Czy użytkownik/użytkowniczka 

porusza się na wózku 

inwalidzkim? 

             □  TAK                    □  NIE 

6.  Płeć 

użytkownika/użytkowniczki            □  kobieta              □  mężczyzna 

7.  Dane kontaktowe w celu 

potwierdzenia zamówienia 

usługi (numer telefonu, adres e-

mail, inne) 

 

…………………………………………………. 

…………………………………………………. 
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1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych: imienia, nazwiska i adresu poczty 

elektronicznej w celu rejestracji konta w portalu przewoz.cuslapy.pl oraz umożliwienie 

rezerwacji usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Łapy za pośrednictwem 

tego portalu. Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych. 
2. Oświadczam, iż spełniam kryteria do skorzystania z usługi transportu door-to-door. 
3. Oświadczam, iż jestem mieszkańcem Gminy Łapy. 
4. Oświadczam, iż jestem osobą z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności. Osoby z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności, tj. osoby z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności – osoby, 

które mają trudności w samodzielnym przemieszczaniu się np. ze względu na ograniczoną  
sprawność (w tym: poruszające się na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach, 

niewidome, słabowidzące i in.). Będą to zarówno osoby z potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub równoważne), jak i osoby 

nieposiadające takiego orzeczenia).Oso 
5. Oświadczam, że powyższe dane są prawdziwe. Oświadczam, iż jestem świadomy/świadoma 

odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia wynikającego z art. 233 § 1 

Kodeksu karnego. z potrzebą wsparcia w  
6. Oświadczam, iż zapoznałam się z Regulaminem świadczenia usług transportowych door-to-

door w ramach projektu pt. "Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Łapy" i 

akceptuję jego warunki.  
7. Zostałem/am poinformowany/poinformowana o celu i zakresie gromadzonych danych 

osobowych oraz o administratorze tych danych – zgodnie z przepisami wynikającymi z 

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), oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

8. Skąd użytkownik/użytkowniczka dowiedział/dowiedziała się o usłudze door-to-door 

(proszę o zaznaczenie właściwej odpowiedzi): 
□ Gazeta Łapska 

□ strona internetowa: www.lapy.pl  

□ strona internetowa: www.mopslapy.pl  
□ ulotki, plakaty 

□ pracownicy UM, MOPS 

□ radni Rady Miejskiej, sołtysi 

□ inne (jakie?) …………………………………………..……………………………… 
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Informacja Administratora w związku z przetwarzaniem danych osobowych – 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 (zwanego dalej RODO): 

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Łapach, reprezentowane przez Dyrektora, z siedzibą przy ul. Głównej 50, 18-100 Łapy, tel. 

+48 (85) 715 25 50, e-mail: kontakt@cuslapy.pl 

1. Administrator, zgodnie z art. 37 ust. 1 lit. a) RODO, powołał Inspektora Ochrony 

Danych, z którym w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, może 

się Pani/Pan kontaktować za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: 

kontakt@cuslapy.pl 

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji konta w portalu 

przewoz.cuslapy.pl oraz umożliwienie rezerwacji usługi indywidualnego transportu 

door-to-door w Gminie Łapy za pośrednictwem tego portalu, na podstawie wyrażonej 

zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). 

3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być dostawcy usług informatycznych 

Administratora, obsługa prawna Administratora oraz inne podmioty uprawnione na 

podstawie przepisów prawa. 

4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody lub zaprzestania przez 

Administratora świadczenia usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie 

Łapy. W celu usunięcia konta należy wysłać email na adres kontakt@cuslapy.pl z 

prośbą o usunięcie konta z adresu na którym nastąpiła rejestracja w serwisie, podając 

też login 

5. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych, do sprostowania 

danych, do usunięcia danych oraz do ograniczenia przetwarzania danych. 

6. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu 

na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej 

cofnięciem. 

7. Gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza powszechnie 

obowiązujące przepisy w tym zakresie, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia 

skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do rejestracji w portalu 

przewoz.cuslapy.pl oraz umożliwienia rezerwacji usługi indywidualnego transportu 

door-to-door w Gminie Łapy za pośrednictwem tego portalu. 

9. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania 

decyzji ani profilowania, o którym mowa w art. 22. 

…………………………………………… 

Podpis Użytkowniczki/ Użytkownika 
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Formularz zamówienia usługi transportu indywidualnego door-to-door 

1.  Imię i nazwisko osoby z potrzebą 

wsparcia w zakresie mobilności: …………………………………………………… 

…………………………………………………… 

2.  Adres osoby z potrzebą wsparcia 

w zakresie mobilności: 18-100 Łapy, ……………………………………… 

…………………………………………………….. 

3.  Czy osoba z potrzebą wsparcia w 

zakresie mobilności będzie 

korzystać z usługi 

transportowej: 

□ samodzielnie; 

□ z opiekunem/opiekunką asystentem/asystentką 

osoby z niepełnosprawnościami, osobą zależną od 

użytkownika/użytkowniczki: 

Dane osoby (imię i nazwisko): ……………………. 

……………………………………………………... 

□ z psem asystującym. 

4.  Termin realizacji usługi 

jednorazowej: …………… …………….. ……………. 

rok miesiąc dzień 

 

5.  Termin realizacji usługi 

systematycznej: 

(np.:od poniedziałku do piątku) 

…………………………………………………….. 

…………………………………………………….. 

6.  

Dokładny adres docelowy: 

Skąd:  

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 

Dokąd:  

…………………………………………………… 

…………………………………………………… 
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7.  Proponowana godzina 

podstawienia samochodu oraz 

godzina powrotu: 

Godzina podstawienia samochodu: 

………………………….……………………….… 

Godzina powrotu: ……………………….…….….. 

8.  Wskazanie czy 

użytkownik/użytkowniczka 

potrzebuje pomocy w dotarciu z 

mieszkania do pojazdu: 

□ TAK                 □ NIE 

9.  Cel podróży i przypisanie celu podróży do możliwych form aktywizacji społeczno-

zawodowej/usług aktywnej integracji. 

Proszę o zaznaczenie znaku X w odpowiedniej komórce. 

Aktywizacja społeczna  

 

W tym m.in. nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, 

zaradności, samodzielności i aktywności społecznej, m.in. poprzez udział w 

zajęciach m.in. w Klubie Integracji Społecznej (KIS), Centrum Integracji 

Społecznej (CIS), Dziennym Domu SENIOR+, Klubie SENIOR+, 

Środowiskowym Domu Samopomocy, Uniwersytecie III Wieku, Centrum 

opiekuńczo-mieszkalnym, dostępie do kultury (kino, teatr itp.), spotkania 

integracyjne, inne. 

 

Zawodowy  

W tym. m.in. utrzymanie zatrudnienia, pomoc w wyborze lub zmianie zawodu, 

wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności 

pożądane na rynku pracy. 

 

Edukacyjny  

Wzrost poziomu wykształcenia, dostosowanie wykształcenia do potrzeb 

lokalnego rynku pracy). 

 

Zdrowotny  

Jeżeli celem jest wyeliminowanie lub złagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie 

od rynku pracy oraz dostęp do usług zdrowotnych (w tym rehabilitacyjnych). 

 

 

10.  Nazwa instytucji, proszę podać 

nazwę miejsca docelowego. 

……………………………………………………. 

……………………………………………………. 

11.  Dane kontaktowe w celu 

potwierdzenia zamówienia 

……………………………………………………. 
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usługi (numer telefonu, adres e-

mail, inne) 

……………………………………………………. 

 

1.Oświadczam, iż moje dane kontaktowe nie zmieniły się. W przypadku zmiany danych prosimy o 

poinformowanie nas na adres przewoz@cuslapy.pl 

2. Zostałem/am poinformowany/poinformowana o celu i zakresie gromadzonych danych osobowych 

oraz o administratorze tych danych – zgodnie z przepisami wynikającymi z 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), oraz ustawy z dnia 10 maja 

2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). 

 

…………………………………………… 

Podpis Użytkowniczki/ Użytkownika 

 lub osoby jego/ją reprezentującej 
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Ankieta po zakończeniu usługi, w której Użytkownik/Użytkowniczka oceni stopień 

zadowolenia z realizacji usługi. 

 

Data przejazdu, którego dotyczy ankieta                   …………………………………………... 

L.p. Pytania do Użytkownika/Użytkowniczki 

Stopień zadowolenia 

z usługi 

(w odpowiednim miejscu 

zaznacz X) 

1 2 3 4 5 

1.  W jakim stopniu jest Pan/Pani zadowolona z realizacji 

usługi indywidualnego transportu door-to-door?  

(gdzie: 

1 oznacza: nie jestem zadowolona,  

5 oznacza: jestem bardzo zadowolona) 

     

2.  W jakim stopniu usługa została dopasowana do Pani/Pana 

potrzeb? 

(gdzie: 

1 oznacza: usługa nie została dopasowana do moich 

potrzeb, 

5 oznacza: usługa została dopasowana do moich potrzeb). 

     

3.  Jak ocenia Pan/Pani jakość sprzętu używanego do 

realizacji usługi indywidualnego transportu door-to-door? 

(gdzie:  

1 oznacza: bardzo źle, 

5 oznacza: bardzo dobrze). 

     

4.  Jak ocenia Pan/Pani postępowanie obsługi pojazdu: 

kierowcy i asystenta? 

(gdzie: 

1 oznacza: nie jestem zadowolona,  

5 oznacza: jestem bardzo zadowolona) 
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Formularz zgłaszania skarg i reklamacji  

dotyczących jakości usług indywidualnego transportu  

door-to-door 
Dane osoby zgłaszającej: 

Imię i nazwisko:    ………………………………........................................... 

Adres zamieszkania:    ……………………………………..……………………. 

Dane kontaktowe (telefon, mail):  …………………………………………………………… 

Opis sytuacji: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Sformułowanie zarzutu: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Wskazanie punktu Regulaminu, który zdaniem autora został naruszony: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

………………………………………….. 

podpis osoby zgłaszającej 
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Formularz zgłaszania uwag, propozycji co do zakresu i sposobu 

świadczenia usług indywidualnego transportu door-to-door 

 

Dane osoby zgłaszającej: 

Imię i nazwisko:    ………………………………........................................... 

Adres zamieszkania:    ……………………………………..……………………. 

Dane kontaktowe (telefon, mail):  …………………………………………………………… 

Zgłaszane uwagi: 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

Zgłaszane propozycje co do zakresu i sposobu świadczenia usług indywidualnego 

transportu door-to-door : 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

………………………………………….. 

podpis osoby zgłaszającej 

 

 

 


