
UCHWALA NR XXVII.lSl.202l 
RADY GMINY BABOSZEWO 
z dnia 26 marea 2021 roku 

w sprawie uehwalenia Regulaminu swiadczenia uslug indywidualnego transportu 
door - to - door w Gminie Baboszewo 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorz~dzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) oraz na podstawie wytycznych 
do umowy nr 0521UDTD1V2020/00066 z dnia 23 grudnia 2020 r., Rada Gminy Baboszewo uchwala 
co nastypuje: 

§l 

Przyjmuje siy Regulamin swiadczenia uslug indywidualnego transportu door - to - door w Gminie 
Baboszewo stanowi~cy zal~cznik do niniej szej uchwaly. 

§2 

Z chwil~ wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moe uchwala nr XXIV.l59.2020 Rady Gminy 
Baboszewo z dnia 31 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu swiadczenia uslug 
indywidualnego transportu DOOR TO DOOR w Gminie Baboszwo. 

§3 

Wykonanie uchwaly powierza siy W 6jtowi Gminy Baboszewo. 

§4 

Uchwala podlega ogloszeniu w Dzienniku Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego i wchodzi 
w zycie z dniem podjycia. 
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Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja ROzwOj 

Rzeczpospolita 
Polska 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoleczny 

Uslugi indywidua/nego transportu door-to-door oraz poprawa dostt:pnosci architektonicznej 
wie/oradzinnych budynkow mieszka/nych 

Zalllcznik do Uchwaly Nr XXVII.181.2021 Rady Gminy Baboszewo 
z dnia 26 marca 2021 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu 
swiadczenia uslug indywidualnego transportu door - to - door 
w Gminie Baboszewo 

REGULAMIN SWIADCZENIA USLUG DOOR - TO - DOOR 

Uslugi door - to - door w Gminie Baboszewo, swiadczone s~ na podstawie umowy 

nr 0521UDTD/I/2020100066 z dnia 23 grudnia 2020 roku. 

§1 

Cel uslugi 

1. Gl6wnym celem projektu grantowego jest rozwijanie aktywnosci w Zyciu publicznym, 

spolecznym i zawodowym mieszkanc6w Gminy Baboszewo posiadaj~cych problemy 

w zakresie mobilnosci. 

2. Usluga door to door oznacza uslugt( indywidualnego transportu osoby lub kilku os6b 

z potrzeb~ wsparcia w zakresie mobilnosci, obejmuj~c~ nastt(puj~c~ pomoc: 

1) w wydostaniu siy z mieszkania lub innego miejsca, 

2) przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. 

3. Pojycie indywidualnego transportu obejmuje rowniez sytuacje, w ktorych 

z transportu korzysta w tym samym czasie kilka osob uprawnionych jad~c z jednej 

wspolnej lokalizacji do wspolnego miejsca docelowego alba jad~c z kilku lokalizacji 

do wspolnego miejsca docelowego i/lub z powrotem. 

§2 

Uiytkownicy uslugi 

1. Usluga indywidualnego transportu bydzie swiadczona dla wszystkich mieszkancow 

Gminy Baboszewo powyzej 18 roku Zycia, bez wzglydu na plec, wyksztalcenie 

czy status maj~tkowy, w szczegolnosci: 
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Usfugi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dost~pnosci architektonicznej 
wie/orodzinnych budynk6w mieszkalnych 

1) osoby z niepelnosprawnosciami, 

2) osoby z trudnosciami w poruszamu nieposiadaj~ce orzeczema 0 stopniu 

niepelnosprawnosci, 

3) osoby w wieku senioralnym z potrzeb~ wsparcia w zakresie mobilnosci, 

4) osoby wykluczone spolecznie I zawodowo z powodu problemow 

z przemieszczaniem siy, ktore potencjalnie mog~ powrocic lub wejsc na rynek 

pracy. 

2. Profil UZytkownikow uslugi transportu door - to - door powinien uwzglydniac rowniez 

moZliwosc pojawienia Sly osob towarzysz~cych osobom uprawnionym 

(np. opiekunowie lub asystenci osob ze znacznym stopniem niepelnosprawnosci oraz 

osoby zalernej od UZytkownikaJuZytkowniczki) oraz wskazanie mozliwosci i skali 

korzystania z uslug door - to - door przez osoby, ktorym towarzyszy pies asystuj~cy 

lub pies przewodnik. 

§3 

Spos6b realizacji uslugi door - to - door 

1. Usluga bydzie swiadczona na terenie gminy Baboszewo, do miast Raci¥, Plonsk, 

Plock, Ciechanow. W powyzszych miejscowosciach znajduj~ siy najwarniejsze 

instytucje panstwowe, placowki zdrowotne, edukacyjne i kulturalne. 

2. W wyj~tkowych sytuacjach byd~ rowniez realizowane dalsze kursy po uprzedniej 

analizie zasadnosci i koniecznosci odbycia takiego transportu. 

3. Uslugi swiadczone byd~ nieodplatnie od poniedzialku do pi~tku w godzinach 

7.30-15.00, w wyj~tkowych sytuacjach dni i godziny mog~ ulec zmianie po uprzedniej 

analizie zasadnosci i koniecznosci odbycia takiego transportu. 

4. 0 mozliwosci korzystania z uslugi door - to - door, uczestnicy byd~ informowani: 

1) poprzez informacjy na tablicy w budynku Urzydu Gminy (plakaty, ulotki) 

2) interaktywnie (strona internetowa, facebook, system informowania sms). 

~ Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osob 
Niepetnosprawnych 
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Uslugi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostt:pnosc; architektonicznej 
wielorodzinnych budynkow mieszkalnych 

5. Zgloszenia uslugi bt(dzie moma dokonywae pisemnie, mailowo na adres: 

doortodoor@gminababoszewo.pl, urzad@gminababoszewo.pl, telefonicznie pod 

numerem 23 661 10 91, oraz osobiscie w Urzt(dzie Gminy Baboszewo 

w godzinach pracy Urzydu, ul. Warszawska 9 A, 09-130 Baboszewo. 

6. Zgloszenia powinny bye wykonywane co najmniej na 2 dni robocze przed 

planowanym terminem wyjazdu. 

7. W zgloszeniu uslugi door - to - door naleZy podac w szczeg6lnosci: imiy i nazwisko, 

wskazanie kodu niepemosprawnosci lub innych wskazan w zakresie ograniczenia, 

informacji czy uZytkownikiuZytkowniczka posiada zaopatrzenie ortopedyczne (w6zek, 

balkonik, kule, itp.), adres zamieszkania (adres odbioru osoby potrzebuj<}cej 

transportu), adres docelowy lub trast( przejazdu, okreslie czy potrzebna jest pomoc 

asystenta w dotarciu z wyznaczonego miejsca do pojazdu, numer telefonu kontaktowy, 

wiek uZytkownika, daty i godziny rozpoczycia i zakonczenia uslugi. Wz6r zgloszenia 

uslugi door - to - door stanowi zal<}cznik nr 1 do Regulaminu. 

8. W przypadku planowanego postoju zglaszaj<}cy powinien podac przewidywany czas 

postoju. 

9. Przed wejsciem do samochodu uZytkownikiuZytkowniczka uslugi przekazuje 

kierowcylkoordynatorowi oswiadczenie, kt6re jest potwierdzeniem spelnienia 

kryteri6w do skorzystania z uslugi transportu door - to - door, w oswiadczeniu naleZy 

wskazac cel przejazdu warunkuj<}cy mozliwose skorzystania z uslugi indywidualnego 

transportu door - to - door. Wz6r takiego oswiadczenia stanowi zal<}cznik nr 2 do 

Regulaminu. 

10. W ramach realizacji uslugi door - to - door zbierane bt(d'l, dane osobowe. 

Kai:dylkazda z uZytkownik6w opiekun6w/asystent6w/os6b zalemych od 

uZytkownikaluZytkowniczki zostanie poinformowany/poinformowana 0 celu 

i zakresie gromadzonych danych osobowych oraz 0 administratorze tych danych 

- zgodnie z przepisami wynikaj'l,cymi z RozporZ'!,dzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych 

w zwi(j,zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu 

~ Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
Niepetnosprawnych 
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wie/orodzinnych budynk6w mieszkalnych 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporZ(}.dzenie 

o ochronie danych), oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. 0 ochronie danych osobowych 

(Dz. U.z2019r.poz.1781). 

Klauzule informacyjne dla u.zytkownikow i opiekunow/asystentow/osob zalezuych 

od uZytkownikaluZytkowniczki uslugi transportowej door - to - door stanowiCl 

zalClczniki nr 3 i 4. 

11. Zakres gromadzonych danych osobowych obejmuje: 

1) imiy i nazwisko uZytkownikaluZytkowniczki uslugi transportowej door - to - door; 

2) adres zamieszkania u.zytkownikaluZytkowniczki uslugi transportowej door - to - door; 

3) adres miejsca rozpoczycia i zakonczenia przejazdu; 

4) dane kontaktowe uZytkownikalUZytkowniczki uslugi transportowej door - to - door; 

5) wskazanie potrzeby wsparcia w zakresie mobilnosci uzasadniajClcej skorzystanie 

z uslugi transportowej door - to - door; 

6) wiek uZytkownikaluZytkowniczki uslugi transportowej door - to - door; 

7) numer telefonu kontaktowy; 

8) cel podroZy i przypisanie celu podroZy do mozliwych form aktywizacji 

spoleczno- zawodowejluslug aktywnej integracji. 

12. W kazdym przypadku 0 realizacji uslugi decyduje kolejnosc zgloszen. 

13. Potwierdzenie zgloszonej uslugi nastClpi maksymalnie w ciClgu 24 godzin. 

14. W celu maksymalnego wykorzystania pojazdu istnieje mozliwosc lClczenia kursow 

dla kilku osob z miejsc polozonych blisko siebie jak i bliskich miejsc docelowych. 

15. W przypadku niemozuosci realizacji uslugi przez Gminy (np. ze wzglydu na zbyt duZe:}. 

liczby zgloszen na jeden termin, ograniczenia taboru przewozowego lub ograniczenia 

kadrowe) u.zytkownik/uZytkowniczka otrzyma bezzwlocznie na po dane dane 

kontaktowe, informacjy 0 braku mozliwosci zrealizowania uslugi w zamowionym 

terminie. 

~ Panstwowy Fundusz 
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Uslugi indywidua/nego transportu door-to-door oraz poprawa dostt:pnosci architektonicznej 
wie/orodzinnych budynk6w mieszka/nych 

16. W przypadku rezygnacji mieszkanca ze zgloszonego transportu zobowi,!zany jest 

takZe bezzwlocznie poinformowae 0 tyrn koordynatora. 

17. Osoba korzystaj,!ca z uslugi door - to - door rna bezwzgl~dny obowi'!Zek 

podporz,!dkowywania si~ wskazaniorn kierowcy i/lub koordynatoralasystenta 

w zakresie bezpieczenstwa w czasie przewozu. 

18. W przypadku powtarzaj,!cych si~ nieuzasadnionych rezygnacji z zamawianych kurs6w 

przez danego uZytkownikalUZytkowniczk~, koordynator rna prawo odrn6wie uslugi 

przewozu. 

19. Ka.zdy z UZytkownik6w uslug transportowych rna prawo skladae w Urz((dzie Grniny 

Baboszewo skargi/reklamacje dotycZ'lce poziornu swiadczonych uslug. 

20. Trese skargi/reklamacji powinna zawierae: dane osoby zglaszaj,!cej: irni(( i nazwisko, 

adres, opis sytuacji, sformulowanie zarzutu, wskazanie punktu Regulaminu, kt6ry 

zdaniem osoby zglaszaj,!cej zostal naruszony. 

21. Skargi b((d,! rozpatrywane w terminie 14 dni roboczych od ich otrzyrnania. 

§4 

Monitorowanie i kontrola jakosci uslugi transportowej door - to - door 

1. Monitorowanie i kontrola jakosci uslugi transportowej door - to - door opiera 

si~ na analizie danych zebranych od uZytkownik6w uslugi w rarnach ankiety 

wypelniane po zakonczeniu uslugi, w kt6rej uZytkownik/uZytkowniczka oceni stopien 

zadowolenia z uslugi, dopasowanie do jego potrzeb, jakose sprz((tu, post~powanie 

obslugi oraz danych zebranych w ramach systernu skarg i reklamacji. 

2. Ankieta jest dostypna w pojezdzie, kt6ryrn realizowana jest usluga oraz na stronie 

intemetowej - wz6r ankiety stanowi zal'!cznik nr 5 do Regulaminu. 

3. Zr6dlern analizy s,! r6wniez dane zbierane przez koordynatoralasystenta takichjak: 

1) liczba uZytkownik6w/uZytkowniczek uslug door - to - door (rocznie, 

rniesiycznie ), 

2) liczba kurs6w dziennie/rniesi((cznie, 

~ Paristwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
Niepetnosprawnych 
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3) liczba zrealizowanych kurs6w, 

4) czas przejazdu, czas oczekiwania na uZytkownika/uZytkowniczky, czas postoju 

bez realizacji Zadnej uslugi, 

5) czystotliwosc kurs6w w poszczeg6lne dni tygodnia wraz z dookresleniern 

najbardziej popularnych godzin przejazdu, 

6) liczba i powody odrn6w wykonania uslugi transportowej przez Grniny 

Baboszewo lub wykonawcy uslugi, 

7) liczba odwolalllrezygnacji z uslugi, 

8) okreslenie celu podr6Zy. 

4. Dane zbierane w ramach systernu rnonitorowania i kontroli jakosci S,! analizowane na 

bie~co w sytuacji koniecznosci podjycia natychmiastowych dzialan i interwencji, 

natorniast zbiorcze dane S,! analizowane nie rzadziej nii: raz na kwartal. 

5. Zbiorcze dane dotycZ'lce skarg i reklamacji oraz systernu rnonitorowania i kontroli 

jakosci S'l elernentern kwartalnej analizy funkcjonowania uslug transportowych 

door - to - door i sluZy do formulowania wniosk6w w zakresie poprawy dostypnosci 

ijakosci uslug, w tyrn do oceny os6b realizuj,!cych uslugi oraz uZywanego sprzytu. 

§5 

Zakres i formy wspolpracy z lokalnymi instytucjami 

1. Nie rzadziej niz raz na p61 roku jednostka samorZ'ldu terytorialnego wysylac bydzie 

ankiety dotycz'lc'l uslug door - to - door do podmiotow wspieraj'lcych osoby, 

do kt6rych skierowanajest usluga door - to - door np.: 

1) lokalnych organlzacJl pozarZ'ldowych zajrnuj'lcych Sly osobami 

z niepelnosprawnosciami i seniorami, 

2) gminnego osrodka pomocy spolecznej , 

3) powiatowych centr6w pornocy rodzinie, 

4) lokalnych pracodawc6w. 

2. Celem ankiety bydzie sformulowanie wniosk6w w zakresie poprawy dostypnosci 

i jakosci uslug, w tyrn do oceny os6b realizuj,!cych uslugi oraz uZywanego sprzytu. 

~ Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
Niepefnosprawnych 
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§6 

Wymogi w zakresie utywanych srodk6w transportu i bezpieczenstwa przewozu 

1. U slugi transportowe door - to - door swiadczone b~d~ za pomoc~ 9-cio osobowego 

samochodu przystosowanego do przewozu os6b niepelnosprawnych zgodne 

z obowi~j~cymi przepisami. 

2. Samoch6d wyposaZony b~dzie w w6zek inwalidzki oraz wind~. 

3. Do momentu zakupu samochodu przystosowanego do transportu os6b 

niepelnosprawnych w ramach projektu door - to - door wykorzystywane b~d~ 

samochody b~d~ce w posiadaniu Gminy Baboszewo w tym samoch6d do przewozu 

os6b niepelnosprawnych. 

~ Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
Niepetnosprawnych 
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Zgloszenie uslugi door - to - door 

Imi~ i nazwisko 
UZytkownika / UZytkowniczki 

W skazanie potrzeby wsparcia 
w zakresie mobilnosci 
uzasadniajij.cej skorzystanie 
z uslugi: 

• stopien 
niepemosprawnosci (Iub 
r6wnowame) 

• osoby, kt6re maj~ 
trudnosci w poruszaniu 
si~ np. ze wzgl~du na 
wiek, ograniczon~ 
sprawnosc (w tym: 
poruszaj~ce si~ na 
w6zkach inwalidzkich, 
poruszaj~ce si~ 0 kulach, 
niewidome, 
slabowidz,!ce i inne) 

Posiadanie przez UZytkownika / 
Uzytkowniczk~ zaopatrzenia 
ortopedycznego (w6zek, 
balkonik, kule i inne) 

Adres zamieszkania 

(adres odbioru osoby 
potrzebuj,!cej transportu) 

Adres docelowy 

lub trasa przejazdu 

~ Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
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Potrzebna pomoc asystenta w 
dotarciu z wyznaczonego miejsca 
do pojazdu ( TAKfNIE ) 

Potrzeba osoby towarzysll!cej : 

• opiekuna UZytkownika 
(jezeli tak -
imi't i nazwisko ), 

• psa asystuj~cego / 
przewodnika 

(TAKINIE ) 

Numer telefonu kontaktowy * 

Wiek UZytkownika 

Data i godzina wykazania 
rozpocz'tcia i zakonczenia uslugi 

Data i pod pis osoby skladaj2lcej zgloszenie .................................................. 00000 .. 0 0 .. 0 •• 0 ..... . 

Data i pod pis opiekuna (w razie gdy osoba z potrzeb2l wsparcia w zakresie mobilnosci nie jest 

o I" dO}' dO) w stan Ie z ozyc sarno Zle ole po plSU .......................................................................... . 

Data i pod pis osoby przyjmuj2lcej zgloszenie .................................................................. .. 

Adnotacje Koordynatora programu: 

* podanie danych jest dobrowolne 

~ Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
Niepetnosprawnych 
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Za1llcznik nr 2 do Regulaminu 
swiadczenia uslug door - to - door 

w Gminie Baboszewo 

Oswiadczenie 0 spelnieniu kryteri6w do skorzystania z uslugi transportu 
door - to - door. 

Ja nizej podpisany ........ .... ........ ........ .. ....... . .. .. ............... . ............ ... ........ .. ...... . 
(imi~ i nazwisko) 

Dane adresowe: ...... .. .. .. ... . ... ... . .... ... " .... ... .... ... .. ...... . .. ... .. ...... .... .... " .. . ... .. .... .. . 

Oswiadczam, ze jestem osob~ pelnoletni~, zamieszkal~ na terenie Gminy Baboszewo 

i spelniam kryteria do korzystania z usrugi transportu door - to - door w szczeg6lnosci, tj.: 

jestem osobC} z niepelnosprawnosciami, D 
D jestem osobC} z trudnosciami w poruszaniu nieposiadajC}cC} orzeczema 

o stopniu niepelnosprawnosci, 

D jestem osobC} w wieku senioralnym z potrzebC} wsparcla w zakresie 
mobilnosci, 

D jestem osobC}, kt6ra z powodu problem6w z przemieszczaniem si~ jest 
wykluczona spolecznie i zawodowo aczkolwiek potencjalnie moze 
powr6cic lub wejsc na rynek pracy. 

Celem mojej podroZy jest: 

eel 

Aktywizacja spoleczoa 

W tym m.in. nabycie, przywr6cenie lub wzmocnienie kompetencji 

spolecznych, zaradnosci, samodzielnosci i aktywnosci spolecznej, 

m.tn. poprzez udzial w zaj~ciach m.tn. w Centrum Integracji 

Spolecznej (CIS), Klubie Integracji Spolecznej (KIS), dostyp do 

kultury (kino, teatr m.in.), spotkania integracyjne. 

~ Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
Niepefnosprawnych 
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Zaznaczenie znakiem 

" 
x" 



Unia Europejska Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozw6j 

Rzeczpospolita 
Polska Europejski Fundusz Spoleczny 

Usfugi indywidua/nego transportu door-to-door oraz poprawa dostllpnosci architektonicznej 
wie/orodzinnych budynkow mieszka/nych 

eel Zaznaczenie znakiem 

" x" 

Zawodowy 

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

zawodu, wyposaZenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz 

umiej~tnosci poz~dane na rynku pracy. 

Edukacyjny 

Wzrost poziomu wyksztalcenia, dostosowanie wyksztalcenia 

do potrzeb lokalnego rynku pracy. 

Zdrowotny 

lezeli celem jest wyeliminowanie lub zlagodzenie barier zdrowotnych 

utrudniaj~cych funkcjonowanie w spoleczenstwie lub powoduj~cych 

oddalenie od rynku pracy oraz dost~p do uslug zdrowotnych (w tym 

rehabilitacyjnych). 

Data i pod pis osoby skladaj~cej oswiadczenie ................................................................. . 

Data i pod pis opiekuna (w razie gdy osoba z potrzeb~ wsparcia w zakresie mobilnosci nie jest 

w stanie zloZyc samodzielnie podpisn) ......................................................................... .. 

Data i pod pis osoby przyjmuj~cej oswiadczenie ....... . ....................................................... . 

Adnotacje Koordynatora programu: 

Proszft zaznaczyc "X" we wlasciwym okienku 

~ Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
Niepetnosprawnych 
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Uslugi indywidua/nego transportu door-to-door oraz poprawa dostltpnosci architektonicznej 
wie/oradzinnych budynkow mieszka/nych 

Zalllczoik or 3 do Regu)aminu 
swiadczeoia uslug door - to - door 

w Gmioie Baboszewo 
KLAUZULA INFORMACYJNA 0 PRZETW ARZANIU DANYCH 

W ZWL\ZKU ZE SWIADCZENIEM USLUGI INDYWIDUALNEGO 
TRANSPORTU DOOR - TO - DOOR 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporzlldzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (DE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwillZku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych informujemy, ze: 

1. Administratorem Panil Pana danych osobowych jest W6jt Gminy Baboszewo z siedzibll: 
u1. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem moma si~ kontaktowac pisemnie, 
za pomocll poczty tradycyjnej na adres: u1. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo 19b drogll mailowll pod 
adresem: urzad@2minababoszewo.pl 

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych - Panill Marzann~ Juchner. Z Inspektorem 
Ochrony Danych moma si~ skontaktowae pod adresem mailowym: iod@2minababoszewo.pl. 

3. PaniIPana dane osobowe sCI przetwarzane na podstawie art. 6 ust. I lit. a RODO, tj. zgody udzielone 
na przetwarzanie danych kontaktowych w postaci or telefonu oraz art. 6 ust. 1 lit. e, tj. przetwarzanie 
jest niezb~dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, Jakim jest swiadczenie 
uslugi transportu dla os6b z problemami z mobilnoscill w celu przeciwdzialania marginalizacji 
spolecznej i ekonomicznej, poprawy jakosci Zycia i podniesienie aktywnosci os6b w Zyciu publicznym, 
spolecznym i zawodowym. 

4. Odmowa podania danych osobowych jest r6wnoznaczna z brakiem mozliwosci skorzystania z uslugi 
transportu indywidualnego door-to-door. 

5. Odbiorcami PaniIPana danych mog,! bye tylko te podmioty, kt6re b~dll uprawnione do dost~pu do nich 
zgodnie z obowi¥ujllcym prawem. 

6. PaniIPana dane b~dll przetwarzane przez czas realizacji i trwalosci projektu z Programu Operacyjnego 
Wiedza Edukacja Rozw6j 2014-2020 oraz okresy wskazane przepisami prawa (w szczeg6lnosci 
dotyCZllcych archiwizacji). 

7. Przysluguje Pani/Panu prawo: 
dost~pu do tresci swoich danych (na podstawie art. 15 RODO); 
sprostowania lub uzupemienia swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 
RODO) 
usuni~cia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), pomimo wniesienia tego 
zlldania administrator moze nadal je przetwarzae, gdy przetwarzanie nast~puje w celu 
wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 
ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), pomimo 
wniesienia tego zlldania administrator moze nadal je przetwarzae, gdy przetwarzanie nast~puje 
w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym; 
zgloszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), 
pomimo wniesienia sprzeciwu administrator moze nadal je przetwarzae, jezeli wykaZe istnienie 
waZnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrz~dnych wobec interes6w, 
praw i wolnosci osoby, kt6rej dane dotyCZll, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczen. 

8. Ma PaniIPan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urz~du Ochrony Danych Osobowych, 
gdy uzna PanilPan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyc~ce ochrony danych 
osobowych. 

9. PanilPana dane osobowe b~dll przechowywane w spos6b zapewniajllcy poufnosc, integralnosc oraz 
dost~pnosc zgodnie z przepisami prawa obowillzujllcymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

lO.PanilPana dane nie b~d,! przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowych. 
11.PanilPana dane nie b~dll podlegaly zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

~ Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
Niepetnosprawnych 

Zapozoalaml Zapoznalem sili z klauzulll Informacyjnll 

Data i podpis 

1 





Fundusze 
Europejskie 
Wiedza Edukacja Rozw6j 

Rzeczpospolita 
Polska 

Unia Europejska 
Europejski Fundusz Spoleczny 

Uslugi indywidua/nego transportu door-to-door oraz poprawa dost~pnosci architektonicznej 
wie/orodzinnych budynk6w mieszka/nych 

Zalllcznik nr 4 do Regulaminu 
swiadczenia uslug door - to - door 

w Gminie Baboszewo 
KLAUZULA INFORMACYJNA 0 PRZETWARZANIU DANYCH 

W ZWL\ZKU ZE SWIADCZENIEM USLUGI INDYWIDUALNEGO 
TRANSPORTU DOOR - TO - DOOR 

Zgodnie z art. 14 ust. 1 i ust. 2 Rozporz!!dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony os6b fizycznych w zwi!lZku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przeplywu takich danych informujemy, ze: 

1. Administratorem Pani/ Pana danych osobowychjest W6jt Gmioy Baboszewo siedzib!!: ul. Warszawska 9A, 
09-l30 Baboszewo. Z Administratorem mozna si~ kontaktowac pisemnie, za pomoc!! poczty tradycyjnej na 
adres: ul. Warszawska 9A, 09-l30 Baboszewo lub drog!! mailow!! pod adresem: 
urzad@a:minababoszewo.pl 

2. Administrator wyznaczyl Inspektora Ochrony Danych - Pani!! Marzann~ Juchner. Z Inspektorem Ochrony 
Danych mozna siy skontaktowae pod adresem mailowym: iod@l:111inababoszewo.pJ. 

3. Pani/Pana dane osobowe S!! przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. zgody udzielonej na 
przetwarzanie danych kontaktowych w postaci nr telefonu omz art. 6 ust. 1 lit. e, tj. przetwarzanie jest 
niezb~dne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, jakim jest swiadczenie uslugi 
transportu dla os6b z problemami z mobilnosci!! w celu przeciwdzialania marginalizacji spolecznej 
i ekonornicznej, poprawy jakosci :zycia i podniesienie aktywnosci os6b w zyciu publicznym, spolecznym 
i zawodowym. 

4. Zr6dlem PanilPana danych osobowych jest osoba wnioskuj!!ca 0 skorzystanie z uslugi transportu 
indywidualnego door-to-door - PaniIPan 

5. Odbiorcami PaniIPana danych mog!! bye tylko te podmioty, kt6re b~d!! uprawnione do dostypu do nich 
zgodnie z obowi¥uj!!cym prawem. 

6. PaniIPana dane b~d!! przetwarzane przez czas realizacji i trwalosci projektu z Programu Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozw6j 2014-2020 oraz okresy wskazane przepisami prawa (w szczeg61nosci dotycz!!cych 
archiwizacji). 

7. Przysluguje PanilPanu prawo: 
- dostypu do tresci swoich danych (na podstawie art. 15 RODO); 
- sprostowania lub uzupelnienia swoich danych osobowych (na podstawie art. 16 RODO); 
- usuniycia danych osobowych (na podstawie art. 17 RODO), pomimo wniesienia tego z!!dania administrator 
moze nadal je przetwarzae, gdy przetwarzanie nastypuje w celu wykonania zadania realizowanego 
w interesie pUhlicznym; 
- ograniczenia przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 18 RODO), pomimo wniesienia tego 
z!!dania administrator moze nadal je przetwarzae, gdy przetwarzanie nastypuje w celu wykonania zadania 
realizowanego w interesie pUblicznyrn; 
- zgloszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (na podstawie art. 21 RODO), pomimo 
wniesienia sprzeciwu administrator moze nadal je przetwarzae, jezeli wykaze istnienie waznych prawnie 
uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzydnych wobec interes6w, praw i wolnosci osoby, kt6rej dane 
dotycz~, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeiI. 

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Urzydu Ochrony Danych Osobowych, gdy 
uzna PaniIPan, ze przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotycz!!ce ochrony danych osobowych. 

9. PanilPana dane osobowe byd!! przechowywane w spos6b zapewniaj!!cy poufuose, integralnosc oraz 
dostypnosc zgodnie z przepisarni prawa obowi¥uj!!cymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

10. PaniIPana dane nie byd!! przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji mi~dzynarodowych. 
11. Pani/Pana dane nie byd!! podlegaly zautomatyzowanemu podejrnowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 

Zapoznalaml Zapoznalem si~ z kIauzulll Informacyjnll 

Wyrazam zgod~ oa przetwarzanie moich danych osobowych Data i podpis 

w postaci nr tel. w celach kontaktowych do realizacji uslugi iodywidualnego traosportu door - to - door 

~ Panstwowy Fundusz 
Rehabilitacji Os6b 
Niepetnosprawnych 

Data i podpis 
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Europejski Fundusz SpoIeczny 

Usfugi indywidua/nego transportu door-to-door oraz poprawa dostf/pnosci architektonicznej 
wie/orodzinnych budynk6w mieszka/nych 

Zalllcznik or 5 do Regulamiou 
swiadczenia uslug door - to - door 

W Gminie Baboszewo 

Ankieta satysfakcji UiytkownikalUiytkowniczki dotycz~ca jakosci uslug 
door - to - door 

CZltsc 1- PYTANIA ANKIETOWE 
(prosz~ skreslic "X" wlasciw~ cyfr~/zaznaczyc "X" we wlasciwym okienku) 

1. Jak Panstwo oceniaja: 

2) procedury zamawiania uslugi transportowej door-to-door (zglaszanie, przeplyw 
informacji, itp.) 
1 1234 5 

kultura, kom stenta 
1 4 5 

I 1 I 2 
4) bezpieczenstwo podrozowania 

3 4 5 

5) ulatwienia dla osob ze szczegolnymi potrzebami (UZycie w6zka inwalidzkiego, windy 
zaladowcze·, omoc w dotarciu do o· azdu lub domu it . 

1 2 345 

6) komfort pOdrOr 
I 1 2 3 

7) czyteln" i wyrazn~ identyfikacj~ pojazdu 
I 1 I 2 I 3 

8) czystosc pojazdu wewn~trz i z zewnCJtrz 
I 1 I 2 I 3 

unktualnosc kursowania 
123 

~ Paristwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osob 
Niepetnosprawnych 
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Fundusze 
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Usfugi indywidua/nego transportu door-to-door oraz paprawa dostt:pnosci architektanicznej 
wie/oradzinnych budynk6w mieszka/nych 

10) plynnose podrozowania (w kontekScie: profesjonalizmu kieruj~cego pojazdem, 
przestrzegania przez kierowc~ zakazu prowadzenia rozm6w w czasie jazdy lub palenia 
tytoniu, zapewnienia dodatkowych pasow bezpieczenstwa dla os6b na w6zku 
inwalidzkim, monitorin wn trza 0 • azdu, i • 
12345 

kultura 
1 

4 

stenta 
4 

CZltSC II - PROPOZYCJE, OPINIE, UW AGI 
(sformulowae propozycj~ lub uwag~) 

5 

5 

2. Czy macie Panstwo propozycje, opinie, uwar:i odnosnie mozliwosci poprawy jakosci 
uslul:i transportowej door-to-door swiadczonej przez Gmin~ 

Baboszewo 

jakie? 

CZltSC III - CHARAKTERYSTYKA ANKIETOWANYCH 
(prosz~ zaznaczyc "X" we wlasciwym okienku) 

1. Plee 2. Wiek 3. Status zawodowy 

o Kobieta 0 Uczen 0 • 19-261at 

o M~zczyzna 0 Student 0 • 27-39 lat 
0 • 40-591at o Pracuj~cy 
0 • 60-651at o Niepracuj~cy 
0 • powyzej 65 o Emeryt/rencista 

Uprzejmie prosimy 0 zwrot prawidlowo, kompletnie i anonimowo wypelnionej ankiety 
kierowcy pojazdu lub asystentowi kierowcy pojazdu. 

~ Panstwowy Fundusz 
RehabiJitacjl Os6b 
Niepetnosprawnych 
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