GMINA CZERNICA

Wrocław, dnia ......................................................

spółka z o.o.
ul. Jana Długosza 60
51-162 Wrocław

Wniosek o wydanie karty elektronicznej do kodowania biletów
5.Zdjęcie
okresowych (EM-karty) na linie 845 i 855
1.Dane osoby zamawiającej:
Miejsce na zdjęcie
imię i nazwisko

PESEL

2.Rodzaj biletu elektronicznego:

Wrocław
Norwida/Grunwaldzki

strefa Cz2

Bilet imienny okresowy, 30 dniowy

strefa Cz1

Bilet imienny okresowy, 7 dniowy

Chrząstawa
Wielka

strefa WR
Wrocław
Wojnów

Bilet imienny okresowy, 30 dniowy na wszystkie linie
oraz linie normalne w komunikacji wrocławskiej

Dobrzykowice
Krzyków
Nadolice Małe
Nadolice
Wielkie
K amieniec
Wrocławski

Bilet imienny okresowy, 30 dniowy na wszystkie linie
oraz linie normalne i pospieszne w komunikacji wrocławskiej

Nadolice Wielkie
transformator

Chrząstawa
Mała

Gajków

strefa Cz1

3.Trasa przejazdu:
początek podroży

WR

Cz1

Cz2

koniec podroży

WR

Cz1

Cz2

proszę zakreślić
odpowiednie rubryki

Wojnowice

GajkówIII
Polna

Czernica

strefa Cz2

Ratowice

4.Posiadane uprawnienia do przejazdów ulgowych:
posiadam uprawnienia do przejazdów ulgowych
nie posiadam uprawnień do przejazdów ulgowych
proszę zakreślić odpowiednią rubrykę

Dokument potwierdzający uprawnienia do przejazdów ulgowych
należy okazać przy składaniu wniosku.
W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. należy zaznaczyć krzyżykiem “X” wskazane poniżej pole:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych tj. Imienia i nazwiska, adresu, nr ewidencyjnego oraz zdjęcia przez Dolnośląskie Linie Autobusowe
Sp. z o.o. Ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław, w celu wydania karty elektronicznej(EM-karty) do kodowania biletów na linie 845 i 855.
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe zawarte w dobrowolnie złożonym przeze mnie wniosku będą przetwarzane zgodnie z przepisami z dnia 29
sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych(Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, pozycja. 926 z póżn. Zm.).
Oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że:
1. administratorem tak zebranych danych osobowych są Dolnośląskie Linie Autobusowe Sp. z o.o. ul. Jana Długosza 60, 51-162 Wrocław
2. moje dane będą przetwarzane w celu wydania karty elektronicznej (EM-karty) do kodowania biletów na linie 845 i 855;
3. podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wydania karty elektronicznej(EM-karty) do kodowania
biletów na linie 845 i 855;
4. mam prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych w zbiorze zgodnie z art. 32 ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych(Dz. U. Z 2002 r. Nr 101, pozycja. 926 z póżn. Zm.).

................................................
Podpis wnioskodawcy

Potwierdzenie odbioru biletu elektronicznego(EM-karty)
Bilet elektroniczny o numerze........................................ wydano w dniu........................................

