WNIOSEK O WYDANIE KARTY ELEKTRONICZNEJ
na komunikację strefową Gminy Wisznia Mała
A. DANE OSOBOWE PASAŻERA

miejsce na zdjęcie

(proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami)

imię:
nazwisko:
numer pesel:

numer EM-karty:
wypełnia pracownik punktu sprzedaży

B. RODZAJ BILETU ELEKTRONICZNEGO
(zaznaczyć poprzez postawienie znaku

´ w kratce obok właściwego wiersza)

SZYMANÓW
908

imienny, 7- dniowy (wyłącznie na linie 908 i 930)

Szymanów (skrzyż.)
Psary (szkoła) (nż)

imienny, 30- dniowy (wyłącznie na linie 908 i 930)

PSARY
908

Psary - Parkowa (nż)

imienny, międzygminny, 30- dniowy na linie 908 i 930 oraz
na wszystkie linie normalne (tramwaje i autobusy) we Wrocławiu
Widawa
KRZYŻANOWICE

imienny, międzygminny, 30- dniowy na linie 908 i 930 oraz na wszystkie
linie normalne i pospieszne (tramwaje i autobusy) we Wrocławiu

strefa
strefa WM
WM

908
930

GMINAWISZNIA
WISZNIA MAŁA
GMINA
MAŁA

Polanowicka (nż)

C. ZAKRES OBOWIĄZYWANIA

Rondo Obrońców Grodna (nż)
Rondo Obrońców Grodna (nż)

(zakreślić początek strefy oraz koniec strefy podróży)

Polanowice
Lekarskaa
Ługowa

początek podróży

WRocław

WiszniaMała

strefa WR

Kątowa (nż)

GMINA WROCŁAW
Żmigrodzka (Obwodnica) (nż)
Twardogórska

koniec podróży

WRocław

Wisznia Mała

Poświętne

strefa WR

Kamieńskiego (Szpital)

GMINA WROCŁAW

Wołowska (nż)
Jutrosiñska
Jutrosińska

D. UPRAWNIENIA DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH
(w przypadku posiadania uprawnień, zaznaczyć poprzez postawienie znaku ´ w kratce
obok właściwego wiersza)

Kępińska (nż)

G¹siorowskiego
(n¿)
Gąsiorowskiego

(nż)

Mochnackiego
Mochnackiego

Kamieńskiego
Kasprowicza
Broniewskiego

Pola

strefa
strefa WR
WR
GMINA
GMINA WROCŁAW
WROCŁAW

Berenta

bilet normalny

Kromera
930

KROMERA

bilet ulgowy (ulga 50%)
Trzebnicka

DWORZEC NADODRZE
908

E. OŚWIADCZENIE PASAŻERA
W celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Gminę Wrocław, należy zaznaczyć krzyżykiem poniższe pole:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, tj. imię i nazwisko, numer PESEL, wizerunek (zdjęcie), numer karty, rodzaj biletu,
numer ewidencyjny pasażera, trasa, numer linii, numer kursu, termin ważności biletu, przez Gminę Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8,
50-141 Wrocław, w celu wystawienia oraz wydania karty elektronicznej do kodowania biletów okresowych na linie 908 i 930.
Przyjmuję do wiadomości, że dotyczące mnie dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie
danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).
Oświadczam jednocześnie, iż przyjmuję do wiadomości, iż:
 administratorem tak zebranych danych osobowych jest Gmina Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław;
 moje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wystawienia oraz wydania karty elektronicznej do kodowania biletów okresowych na linie
908 i 930 i nie zostaną udostępnione innym podmiotom;
 podanie danych jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wystawienia i wydania karty
elektronicznej na linie 908 i 930;
 mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania wraz z prawem do kontroli przetwarzania danych zawartych
w zbiorze, zgodnie z art. 32 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).
 w chwili każdorazowego wydania karty elektronicznej, pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 10,00 zł.; zwrot kaucji następuje w chwili
zwrotu w punkcie sprzedaży nieuszkodzonej karty elektronicznej lub w okresie maksymalnie 30 dni od zakończenia świadczenia usług
przewozowych na liniach 908 i 930 (wyłącznie w siedzibie Sevibus S.A.).

dzień

miesiąc

rok
czytelny podpis

F. POŚWIADCZENIE ODBIORU EM-KARTY:
Oświadczam, iż odebrałem/am bilet elektroniczny o numerze

dzień

miesiąc

czytelny podpis

