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Adres zamieszkanialkod pocztowy (opcjonalnie).

....

Telefon kontaktowy (opcjonalnie)..,..
z art 24 ustawy o ochronie denych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst ledn. Dz. U. z 2015r. poz. 2135 ze
zm.) zwanej dalej 'Ustawq', Informujg co nastepuje: dane osobowe beda przetwaz€ne w celu umo2liwienie idenvfikacji wlaScleela spersonalizowanel
Warszawskiej Karty Miejskiej (zw?nej dal€j WKM) w razie wydania kolelnej nowej WKM w przypadku jej utraty; dane dotyczace numeru wKM; daty i goclziny
spaedazy oraz rodzaju bil€tu zakodowanego na IIVKM; numeru punktu zakuptr biletu; godziny, daty oraz linii, w kt6rej aktywowano WKM; godziny i daty
kontroli; zablokowanych WKM bqdq przetwarzane w celach windykacyjnych i reklamacyjnych. Wszystkie dane bqdq przetwazane pzez okres 5 lat od
momentu wyga6niecia ostalniego kontraktu zakodowanego na l/Vl(M. Osobie, kt6rei dane dotyczq pzysluguJe prawo dostgpu do ich tresci oraz ich

W zwiqzku z obowiqzklem wynlkajacym

poprewiania w sytuacji okre6lonej w art. 35 Ustawy. Podanie danych.iest dobrowolne Admlrilstratorem danych osobowych jest Dyrektor Zatzqdu Transportu
Mieiskiego, ul. Zelezna 61, 00-848 Warszawa.

Zapoznalem siq z powytszym pouczeniem oraz wyra2am zgodg na pnetwarzanie moich danych osobowych

Wniosek wypelniony niecrytelnie lub nieprawidlowo nie bgdzie realizowany. Zdjgcie zostanie usunigte
po wydaniu karty.
AGATA KOWALSKA (podpis odrgczny)
Podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego

Podpis przyjmuj4cego

Karta zostanie wydana w Punkcie Obslugi Pasa2Bra

Niniejszym kwitujg odbirir spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej.
*Nu,rr",

Warszauskiej Karty Miejskiej

Podpis pracownikn ZTM

Data

Podpis wnioskodawcy lub opiekuna pr4wnego

Kwitujg przyjgcie wniosku o wydanie spersonalizowanej Warszawskiej Karty Miejskiej
W przypadku pozytywnego zweryfikowania wniosku karta zostanie wydana w
Punkcie Obslugi
w dniu...
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