číslo žádosti

Registrační formulář

evidence In Karty vydávané společností České dráhy, a.s., v systému Plzeňská karta
Jméno:
Příjmení:
Trvalé bydliště:
Korespond. adresa:

pokud se liší od trv. bydliště

Datum narození:
telefon:
e-mail:
číslo In Karty:
Podpisem tohoto registračního formuláře žadatel žádá o zaregistrování In Karty do systému Plzeňská
karta Plzeňských městských dopravních podniků, a.s., se sídlem Plzeň, Východní Předměstí, Denisovo
nábřeží 920/12, PSČ 301 00, IČ: 25220683, zaps. v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl
B, vložka 710 (dále jen „PMDP“) a zároveň bezvýhradně potvrzuje, že akceptuje Obecné obchodní
podmínky pro vydávání a používání čipových nosičů vydaných nebo evidovaných v kartovém
odbavovacím systému společnosti Plzeňské městské dopravní podniky, a.s./obchodní podmínky pro
vydávání a užívání elektronického peněžního prostředku, platné k datu registrace In Karty, coby
čipového nosiče (dále jen „obchodní podmínky“), které jsou v určitých, výslovně uvedených
ustanoveních závazné i pro držitele čipového nosiče vydaného jiným subjektem než PMDP.
PROHLÁŠENÍ ŽADATELE O UDĚLENÍ SOUHLASU S UCHOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Svým níže uvedeným podpisem uděluji souhlas, aby mnou poskytnuté osobní údaje (zejm. jméno, příjmení, bydliště, datum
narození, číslo In Karty), obsažené v tomto registračním formuláři byly společností Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
(dále jen PMDP), coby správcem/zpracovatelem osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, uchovány, zpracovány a použity v rámci celého fungování a provádění projektu jednotného kartového odbavovacího
systému sloužícího pro odbavení ve veřejné dopravě vč. elektronické peněženky (dále jen „karta“), a to pro účely evidence
karty cizího vydavatele při současném umožnění využívání karty v rámci využívání služeb zpřístupněných držiteli karty
prostřednictvím jednotlivých kartových aplikací, které držitel karty využívá, vč. elektronické peněženky. Souhlasím, že mé
osobní údaje budou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě. Dále souhlasím, aby
mé osobní údaje, které jsem poskytl(a) PMDP, jako správci/zpracovateli osobních údajů, byly užívány a zpracovány jak
PMDP, tak ve shodném rozsahu a k totožnému účelu i ostatními smluvními partnery PMDP, kteří se účastní či budou
účastnit projektu jednotného kartového odbavovacího systému. Výslovně souhlasím s tím, že PMDP, případně i ostatní
smluvní partneři, kteří se účastní nebo budou účastnit projektu jednotného kartového odbavovacího systému budou
využívat jednu společnou databázi s osobními údaji svých zákazníků v rámci provozu jednotného kartového odbavovacího
systému, v rámci kterého bude fungovat vzájemné uznávání karet a kde ke zpracování osobních údajů bude docházet pouze
v rámci jediného, shora definovaného účelu. Dojde-li k rozhodnutí, že PMDP nadále nebudou participovat na jednotném
kartovém odbavovacím systému, výslovně souhlasím s tím, aby mé osobní údaje nadále uchovávaly, zpracovávaly a užívaly
PMDP. Výše uvedený souhlas poskytuji na dobu neurčitou.
Podpis držitele In Karty/
zákonného zástupce*: ->

Za PMDP ověřil :

->

dne:

->

*za děti mladší 15 let vyřizuje podání žádosti
i vyzvednutí karty zákonný zástupce, většinou tedy
rodič. Spolu s vyplněnou žádostí předloží svůj občanský
průkaz, v němž je dítě zapsáno. Nemá-li zákonný
zástupce dítě zapsáno v občanském průkazu, předloží
rodný list dítěte.
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