WNIOSEK O WYDANIE KARTY BILETU ELEKTRONICZNEGO
Wypełnić drukowanymi literami

WYBIERZ RODZAJ BILETU
imienny ze zdjęciem

na okaziciela

duplikat karty

aktualizacja danych

NAZWISKO
IMIĘ

-

KOD POCZTOWY
MIEJSCOWOŚĆ
ULICA
NR DOMU
NR LOKALU
PESEL
NR TELEFONU
ADRES E-MAIL
HASŁO DO WERYFIKACJI

1. RODZAJ BILETU
NORMALNY

ULGOWY

PRZEJAZD BEZPŁATNY

2. PODSTAWA DO KORZYSTANIA Z UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDU BEZPŁATNEGO/ULGOWEGO
Numer i nazwa dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego bądź ulgowego (wypełnia wnioskodawca)

NAZWA SZKOŁY:

Dotyczy wyłącznie uprawnienia, o którym mowa w Cenniku opłat w § 3 ust. 1 pkt 13

OKRES OBOWIĄZYWANIA UPRAWNIENIA DO ULGI

3.

lub BEZTERMINOWO
Dzień

Miesiąc

Rok

ZAŁĄCZAM ZDJĘCIE (PROSZĘ ZAZNACZYĆ)
Na papierze fotograficznym jak do dowodu osobistego - kolorowe lub czarno-białe o wym. 35 x 45 mm - podpisane
czytelnie na odwrocie

MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze zwraca wnioskodawcy przekazaną fotografię przy odbiorze karty.

4. POWÓD WYDANIA DUPLIKATU KARTY
bilet nieczytelny
bilet uszkodzony mechanicznie
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

8.
9.

utrata biletu (zgubienie/kradzież – zaznaczyć odpowiednie)
Inne……………………………………………………………………………………

Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane osobowe są pełne i prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z Regulaminem korzystania z biletu elektronicznego MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze i akceptuję jego postanowienia.
Przyjmuję do wiadomości, że Administratorem Danych Osobowych, które podałam/podałem we „Wniosku o wydanie karty biletu elektronicznego” jest MZK sp. z
o.o. w Jeleniej Górze z siedziba: ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra
Przyjmuję do wiadomości, że dane dotyczące imienia, nazwiska, nr pesel, adres zamieszkania jak też informacje o uprawnieniach do ulg lub bezpłatnych przejazdów,
numer biletu, daty i godziny sprzedaży oraz rodzaju biletu, daty, godziny oraz numery linii, na których dokonano kasowań biletu będą przetwarzane przez MZK sp. z
o.o. w Jeleniej Górze w celach wykonania usługi, reklamacyjnych, statystycznych i windykacyjnych oraz w celach wynikających z przepisów prawa przewozowego,
cywilnego, finansowego i budżetowego.
Oświadczam, że zostałam/zostałem poinformowana/poinformowany o przysługującym mi prawie wglądu do treści dotyczących moich danych oraz prawie do ich
poprawiania i uzupełniania oraz usunięcia.
Oświadczam, że dane osobowe podałam/podałam dobrowolnie Administratorowi Danych w celu zawarcia i wykonania umowy dotyczącej korzystania przeze mnie z
Karty biletu elektronicznego.
Przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016r. 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)
Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą przechowywane do chwili odwołania przez mnie zgody na ich przetwarzanie.
Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, siedziba: ul. Wolności 145, 58-500 Jelenia Góra, mojego/mojego dziecka * wizerunku
poprzez umieszczenia go na bilecie elektronicznym w celu identyfikacji posiadacza . Jestem świadoma/y, że przedmiotowa zgoda może być odwołana przeze mnie w
każdym czasie. Zgoda nie dotyczy karty biletu elektronicznego na okaziciela.

10.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych we wniosku moich danych osobowych przez MZK sp. z o.o. w Jeleniej Górze, siedziba: ul. Wolności 145,
58-500 Jelenia Góra, tj. imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, nr pesel, numeru telefonu, adresu e-mail, nr dokumentu uprawniającego bezpłatnego lub ulgowego
przejazdu w celu wyrobienia karty biletu elektronicznego, rozpatrzenia reklamacji, statystycznym i windykacyjnym oraz do przekazywania mi niezbędnych informacji
związanych z korzystaniem z karty biletu elektronicznego w tym do celów marketingowych. Jestem świadoma/y, że przedmiotowa zgoda może być odwołana przeze
mnie w każdym czasie.

Zapoznałem/am się i akceptuję powyższe

Data

czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego , rodzica dziecka
niepełnoletniego

wypełnia pracownik
__________________________________

___________________

data wpłynięcia wniosku

podpis pracownika

POTWIERDZAM ODBIÓR KARTY BILETU ELEKTRONICZNEGO. DANE NA KARCIE BILETU ELEKTRONICZNEGO SĄ ZGODNE
Z PODANYMI WE WNIOSKU

Data

czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego, rodzica dziecka
niepełnoletniego

