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1"04.2017 r.

Data

WNIOSEK O lilYDANIE
SPERSONALIZOWANEJ WARSZAWSKTEJ KARTY MIEJSKIEJ

'?* Pierwsze imię:

aktualne
zdjęcie

format legitymacyjny
3,5cm x 4,5cm

Adres zamieszk ania/kod pocztowy (opcj onal n i e)

Telefon kontaktowy (opcjonalnie). . . . .

Wzwiązku z obowiązkiem wynikającym z ań.24 Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 'lg97 r. (tekst jedn' Dz. U. z2o15r. poz.2135 ze
zm.) Zwanej dalej ''Ustawą''' in'ormuję co następuje: dane osobowe Ędą pŻet\łarŻane w c€lu umoŹliwienia idenMkacji r'rdaścioela spersonatizowanej
Warszawskiej Kańy Miejskiej (zwenej dalej WKM) w razie wydania kolejne; nowej WKM w przygadku jej utr8ty; dane dotyczące numeru WKM] claty i godŻiny
sprŻedaży oraz rodzaju biletu zakodowan€go na \|/KM; numeru punktu Żakupu biletu; godziny' daty oraz linii, w której aktywowano WKM; godziny i claty
konlroli] zablokowanych WKM Ędą przetwarŻane w celach windykacyjnych i reklamacyjnych. Wszystkie dane Ędą przetw3r.ane przez okreB 5 lat oj
momentu wygaśnięcia ostatniego kontraktu zakodowanego na WKM. osobie' któIej dane dotycŻą prŻysługuje prawo dostępu do ich Lreści oraz ich
poprawiania w sytuacji określonej w ań. 35 Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne Administratorem danych osobowych jest Dyrektor zarządu Transportu
Miejskiego' ul' Żelazna 61' 00-848 Warszawa.

Lapoznalem się z powyźszym pouczeniem oraz wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych

Wniosek wypełniony nieczytelnie lub nieprawidlowo nie będzie realizowany. Zdjęcie zostanie usunięte
po wydaniu karĘ.

Podpis prryjmującego

Karta zostanie wydana w Punkcie obsfugi Pasażera

AGATA KowĄLsKA (ptltl pis odręcen t')
Podpis *rrioskodawcy lub opiekuna pra*nego

w dniu...

Niniejszym kwituję odbiór spersonalizowanej
*Nu,n". Warszarvski{ Karty Miejskiej

Warszawskiej KarĘ Miejskiej.
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Podpis pracownika ZTM Podpis wnioskodaury lub opiekuna prarłTego

Klvitu-ię przyjęcie wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Kafiy Miejskiej.
W przypadku pozyty\łnego zrveryfikowania wniosku karta zostanie wydana w
Punkcie obsfugi PasaŻera .. .... .. w dniu... '.....

D"i; Podpis pracownika ZTM

Nr ułioskl

* wy'pełnia pracownik ZTM
i'u' rt,\,1;iiiii;] rr,łił:}<*cj*rr'ce

Podpis wnioskodawcy


