ŽÁDOST O PŘIŘAZENÍ/ODEBRÁNÍ PLZEŇSKÉ KARTY
K UŽIVATELSKÉMU ÚČTU E-SHOPU

Číslo žádosti:

Vyplňujte hůlkovým písmem / Povinné údaje jsou orámovány

Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.,
zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni,
v oddíle B, vložce 710, IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683
Denisovo nábřeží 920 /12, 303 23 Plzeň
ŽADATEL(KA)
Příjmení
Jméno
Titul

Datum narození

ADRESA (trvalé bydliště)
Ulice

Číslo

Obec

PSČ

KONTROLNÍ ÚDAJE
(slouží pro případné přiřazení k dalšímu účtu nebo jeho změně telefonicky, případně zablokování
Plzeňské karty při její ztrátě – pokud chcete zachovat kontrolní údaje z původní Žádosti, nevyplňujte)
Vaše otázka
Vaše odpověď
PŘIŘAZENÍ

Plzeňské karty číslo

žádám o přiřazení k následujícím e-shopovým účtům

žádám o odebrání od následujících e-shopových účtů
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.
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.

@

.

@

.

@

.

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE (u dětí do 15 let)
Příjmení
Jméno
Titul

Datum narození
VLASTNORUČNÍ PODPIS ŽADATELE(KY) /ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE

V Plzni dne

Vyřizoval (a)

Číslo Žádosti

Razítko prodejny

Byla-li žádost vyřízena telefonicky na základě ověření
kontrolní otázky a odpovědi, zaškrtněte ZDE.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

POVINNÉ ÚDAJE
Údaje, bez jejichž uvedení není možno Plzeňskou kartu k e-shopovému účtu přiřadit, nebo jejichž
uvedení je nutné pro určitou administrativní operaci, jsou na všech formulářích orámovány. Pokud
jsou tyto údaje zákonem definovány jako osobní údaje, je vydavatel Plzeňské karty, tedy společnost
Plzeňské městské dopravní podniky, a. s., povinen dodržet podmínky, stanovené zákonem č.
101/2000 Sb. v jeho platném znění.
ŽADATELÉ MLADŠÍ 15 LET
Za děti mladší 15 let vyřizuje podání žádosti 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.
KONTROLNÍ ÚDAJE
V žádosti jsou jako nepovinné údaje uvedeny Vaše otázka a Vaše odpověď. Ty slouží pro telefonický
kontakt držitele karty se zákaznickou informační linkou. Obecné informace budou každému sděleny i
bez hesla, pro konkrétní informace, případně pro některé administrativní úkony (např. předběžné
telefonické zablokování karty při ztrátě, přiřazení karty k dalšímu e-shopovému účtu nebo jeho
změně) však bude obsluha informační linky vyžadovat identifikaci držitele karty, aby byla vyloučena
možnost zneužití – bude tedy vyžadovat správnou odpověď na tuto vámi zadanou otázku. Pokud
nebude odpověď tazatele správná či pokud tazatel nemá kontrolní otázku uvedenu, nebude moci
obsluha informační linky tazateli vyhovět. Znění otázky i odpovědi je libovolné. Doporučujeme zvolit
takovou odpověď, kterou je možno si bez problému pamatovat a v případě potřeby není nutno ji
nikde vyhledávat. Je samozřejmě možné jako otázku použít i slovo „heslo“ a za odpověď dosadit
jakýkoliv řetězec znaku bez mezer.
Příklad možného vyplnění:
OTÁZKA: Nejoblíbenější film
ODPOVĚĎ: Postřižiny
nebo
OTÁZKA: Heslo
ODPOVĚĎ: x31zcf4
SOUČÁST ŽÁDOSTI
Nedílnou součástí této Žádosti jsou veškeré poslední platné dokumenty, vztahující se k využívání
Plzeňské karty, podepsané držitelem při podání ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ PLZEŇSKÉ KARTY/SMLOUVY O
VYDÁNÍ A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU nebo ŽÁDOSTI O
ZABLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ - ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ DUPLIKÁTU - ŽÁDOSTI O ZMĚNU ÚDAJŮ
V EVIDENCI.
SOUHLAS S UCHOVÁNÍM A ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Podpisem této Žádosti setrvává v platnosti souhlas s uchováním a zpracováním osobních údajů, který
držitel Plzeňské karty podepsal při podání ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ PLZEŇSKÉ KARTY/SMLOUVĚ O VYDÁNÍ
A UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU nebo ŽÁDOSTI
O ZABLOKOVÁNÍ/ODBLOKOVÁNÍ - ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ DUPLIKÁTU - ŽÁDOSTI O ZMĚNU ÚDAJŮ
V EVIDENCI. Držitel si je vědom, že uchovávané osobní údaje budou nyní využívány také pro potřeby
služby e-shop, a s tímto využitím souhlasí.
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