
ZARZĄDZENIE NR 24/2018 

Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie 

z dnia  30.05.2018 r.  

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z serwisu 

internetowej sprzedaży biletów okresowych oraz punktów na e - portmonetkę 

 

Na podstawie § 4 ust. 4 pkt. 6 Statutu Jednostki Budżetowej pn. „Zarząd Dróg i Transportu 

Miejskiego” w Szczecinie, stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XIII/303/11 Rady Miasta 

Szczecin z dnia 21 listopada 2011 r. w sprawie likwidacji samorządowego zakładu 

budżetowego pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” w celu utworzenia jednostki 

budżetowej pn. ,,Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego” ze zm., zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. W Regulaminie korzystania z serwisu internetowej sprzedaży biletów okresowych oraz 

punktów na e-portmonetkę, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 40/2016 Dyrektora 

Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie z dnia 26.10.2016 r. w sprawie 

wprowadzenia Regulaminu korzystania z serwisu internetowej sprzedaży biletów okresowych 

oraz punktów na e-portmonetkę, wprowadza się następujące zmiany:  

 

1) §9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

 "Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r.                

o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) oraz 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. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego 

dalej RODO" 

 

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia Nr 40/2016 Dyrektora Zarządu Dróg i Transportu 

Miejskiego w Szczecinie z dnia 26.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu 

korzystania z serwisu internetowej sprzedaży biletów okresowych oraz punktów na               

e-portmonetkę, pozostają bez zmian. 

 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 
Otrzymują: 

D  IR  DS   

DI  IG  BHP 

DT  IU  DZP 

DF  FK  DU 

TOR  FE  DŁ 

TS  FT  DKZ 

TK  DK  DKW 

TU  DR  DO 

IE  DN  


