Wniosek o wydanie Ostrowskiego Biletu Elektronicznego
WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI

WYBIERZ RODZAJ E-BILETU
imienny ze zdjęciem

na okaziciela

duplikat karty

aktualizacja danych

IMIĘ
NAZWISKO
PESEL
NR TELEFONU
ULICA
NR DOMU
NR LOKALU
MIEJSCOWOŚĆ
KOD POCZTOWY

-

1. RODZAJ BILETU

NORMALNY

ULGOWY

PRZEJAZD Z ULGĄ 100%

2. UPRAWNIENI DO ULG
UCZEŃ DO 23 ROKU ŻYCIA
STUDENT
DZIECKO LUB MŁODZIEŻ DOTKNIĘTA INWALIDZTWEM DO
UKOŃCZENIA 26 ROKU ŻYCIA + OPIEKUN
DZIECKO OD UKOŃCZENIA 4 LAT DO ROZPOCZECIA NAUKI
OSOBA NIESŁYSZĄCA
OSOBA NIEWIDZĄCA + PRZEWODNIK
CYWILNA NIEWIDOMA OFIARA DZIAŁAŃ WOJENNYCH
OSOBA NIEZDOLNA DO SAMODZIELNEJ EGZYSTENCJI (I gr.)
LUB CAŁKOWICIE NIEZDOLNA DO PRACY + OPIEKUN
HONOROWY DAWCA KRWI

EMERYT I RENCISTA
KOMBATANT
OSOBA, KTÓRA UKOŃCZYŁA 70 LAT
UCZESTNIK OŚRODKÓW ADAPTACYJNYCH …
SENATOR, POSEŁ
UMUNDUROWANY FUNKCJ. STRAŻY MIEJSKIEJ
UMUNDUROWANY FUNKCJ. POLICJI
INWALIDA WOJENNY + OPIEKUN
UCZNIOWIE I STUDENCI ZAGRANICZNYCH SZKÓŁ

3. UPRAWNIENI DO ULG – DOTYCZY PRACOWNIKÓW MZK
PRACOWNIK

DZIECI PRACOWNIKA DO UKOŃCZENIA 19 LAT

/małżonek pracownika/

Nazwa dokumentu uprawniającego do przejazdów ulgowych (wypełnia pracownik MZK przyjmujący wniosek)

OKRES OBOWIĄZYWANIA UPRAWNIENIA DO ULGI

lub BEZTERMINOWO
D

4.

D

M

M

R

R

R

R

ZAŁĄCZAM ZDJĘCIE (PROSZĘ ZAZNACZYĆ) – w przypadku braku zdjęcia, zostanie ono wykonane na koszt MZK w dniu
osobistego złożenia wniosku o wydanie Ostrowskiego Biletu Elektronicznego
Na papierze fotograficznym jak do dowodu osobistego - kolorowe lub czarno-białe (o wym. min. 26 x 39 mm) –
podpisane czytelnie na odwrocie

Cyfrowe lub skanowane w proporcji (koniecznie) 2 x 3, min. 200 x 300 pikseli, max. 800 x 1200 pikseli – „JPEG”
Zdjęcie powinno ukazywać twarz na jasnym jednolitym tle, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów.
MZK w Ostrowie Wielkopolskim zwraca wnioskodawcy przekazaną fotografię przy odbiorze karty. Zdjęcie zostanie
usunięte z systemu informatycznego po wydaniu imiennego Ostrowskiego Biletu Elektronicznego.

5. MIEJSCE ODBIORU BILETU
MZK ul. Lotnicza 30 Ostrów Wielkopolski
WODKAN ul. Partyzancka 27 Ostrów Wielkopolski
WODKAN ul. Asnyka 8 Ostrów Wielkopolski
Wysyłka listem poleconym na adres zamieszkania – dotyczy wniosków składanych osobiście w POP lub PP
- dotyczy tylko OBE bezpłatnego
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6. POWÓD WYDANIA DUPLIKATU KARTY
bilet nieczytelny
bilet uszkodzony mechanicznie

utrata biletu (zgubienie/kradzież–zakreślić odpowiednie)
inne

7. Ostrowski Bilet Elektroniczny wydany będzie użytkownikowi po zakupie biletu okresowego zapisanego na
e-bilecie, a w przypadku elektronicznej portmonetki – po pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż
10 zł – z wyłączeniem osób posiadających prawo do przejazdów bezpłatnych.

Data

1.
2.

czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego, rodzica dziecka
niepełnoletniego

Oświadczam, że podane przeze mnie we wniosku dane osobowe są pełne i prawdziwe.
Oświadczam, że zapoznałam/zapoznałem się z regulaminem Ostrowskiego Biletu Elektronicznego i akceptuję jego postanowienia.

Zapoznałam/em się i akceptuję powyższe

Data

1.

czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego , rodzica dziecka
niepełnoletniego

Wyrażam zgodę na wykorzystywanie przez Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim – siedziba: 63-400 Ostrów Wielkopolski, ul.
Lotnicza 30 podanych przeze mnie dobrowolnie danych tj. numeru telefonu w celu przekazywania mi informacji związanych z Ostr owskim
Biletem Elektronicznym. Jestem świadoma/y, że przedmiotowa zgoda może być odwołana przeze mnie w każdym czasie.

Data

czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego, rodzica dziecka
niepełnoletniego

wypełnia pracownik MZK przyjmujący wniosek
__________________________________

___________________

data wpłynięcia wniosku

podpis pracownika

POTWIERDZAM ODBIÓR OSTROWSKIEGO BILETU ELEKTRONICZNEGO.
ELEKTRONICZNYM SĄ ZGODNE Z PODANYMI WE WNIOSKU

DANE

NA

OSTROWSKIM

BILECIE

NR E-BILETU
NR E-BILETU DLA OPIEKUNA

Data
(jeżeli E-bilet wysłany jest listem poleconym należy
wpisać datę wysłania listu)

czytelny podpis wnioskodawcy, opiekuna prawnego, rodzica dziecka
niepełnoletniego
(nie dotyczy jeżeli E-bilet wysłany jest listem poleconym)

str. 2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - Dziennik
Urzędowy UE L 119 – dalej: RODO) informujemy osoby, których danymi Spółka dysponuje, że:
1) administratorem danych osobowych, które podaliście Państwo we „Wniosku o wydanie Ostrowskiego Biletu
Elektronicznego” jest Miejski Zakład Komunikacji w Ostrowie Wielkopolskim - siedziba: 63-400 Ostrów
Wielkopolski, ul. Lotnicza 30;
2) dane dotyczące imienia, nazwiska i adresu zamieszkania właściciela spersonalizowanego e-biletu, jak też
informacje o uprawnieniach do ulg lub bezpłatnych przejazdów, numer e-biletu, daty i godziny sprzedaży oraz
rodzaju biletu, daty, godziny oraz numery linii, w której dokonano kasowań e-biletu będą przetwarzane przez MZK
S.A. w celach wykonania usługi, reklamacyjnych, statystycznych i windykacyjnych oraz w celach wynikających
z przepisów prawa przewozowego, cywilnego, finansowego i budżetowego;
3) dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez MZK S.A.,
w tym profilowaniu;
4) Administrator Danych deklaruje, że w określonych stanach faktycznych przetwarzał będzie Państwa dane osobowe
na podstawie dopuszczalnej przez RODO przesłanki niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora Danych lub przez stronę trzecią. Do przykładowych celów takiego
przetwarzania należały będą:
• wykorzystywanie monitoringu wizyjnego dla zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia na obszarach
i w określonych obiektach znajdujących się na terenach administrowanych przez MZK S.A.,
• marketing usług własnych MZK S.A. oraz promowanie jego działalności i nowych inicjatyw, w tym kulturalnych i
sportowo-rekreacyjnych, wśród mieszkańców,
• dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.
5) Osobom, których dane MZK S.A. przetwarza przysługują prawa:
• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• sprostowania (poprawiania) danych,
• usunięcia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 17 RODO),
• do ograniczenia przetwarzania danych,
• do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami określonymi w art. 20 RODO),
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego, o którym mowa w art. 4 pkt 21 RODO, tj. do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych;
6) MZK S.A. przechowywał będzie Państwa dane osobowe przez okres wskazany w przepisach prawa, o których mowa
w pkt. 2, niemniej nie dłużej niż 10 lat od ostatniej operacji dokonanej na dotyczących Państwa danych zawartych
w zasobach informacyjnych Spółki;
7) Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione podwykonawcom związanym z MZK S.A. umowami
powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. kancelarie radców prawnych, firmy informatyczne.
8) MZK S.A., jako Administrator Danych, deklaruje, że nie przekazuje i nie zamierza przekazywać danych osobowych
do państwa trzeciego.
9) MZK S.A. z dniem 25 maja 2018 r. wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym skontaktować można się:
• telefonicznie: 62 737 61 10
• drogą elektroniczną: sekretariat@mzk-ostrow.com.pl
• osobiście w siedzibie MZK S.A., pokój nr 10
Oświadczam, że dane osobowe podałam/podałem dobrowolnie administratorowi danych w celu zawarcia
i wykonania umowy dotyczącej korzystania przeze mnie z Ostrowskiego Biletu Elektronicznego.
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