Nr wniosku ................

Miejski Zakład Komunikacji Spółka z o.o. w Ostrołęce.
ul. Kołobrzeska 1 07-410 Ostrołęka
Tel. 29 / 769-10-97

Ostrołęka dnia …………………………………………
Data odbioru Karty w MZK …………………………………………

Nr Karty Miejskiej.................... ……..
(wypełnia pracownik MZK)
WNIOSEK O WYDANIE OSTROŁĘCKIEJ KARTY MIEJSKIEJ
IMIENNEJ (NORMALNEJ, ULGOWEJ)*
NAZWISKO

IMIĘ/IMIONA

ADRES ZAMIESZKANIA ............................................... .. .........................................................................................
ulica

nr domu

nr lokalu

miejscowość ……………………………………kod pocztowy …………………………Tel. ………………………………E-MAIL………………………………………….

Trasa przejazdu ………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

Dołącz zdjęcie - tak jak do dowodu osobistego

1. Karta wyrabiana jest bezpośrednio w chwili złożenia wniosku. Pierwszej wpłaty wartości zamówionego biletu
dokonujemy w momencie odbioru karty.
2. Karta może być użytkowana wyłącznie przez osobę, której dane zostały na niej zapisane.
3. Potwierdzenie prawa do ulgi okazać należy pracownikowi MZK do wglądu wraz z wnioskiem. Posiadacz imiennej karty
miejskiej ulgowej nie ma obowiązku okazywania tego potwierdzenia podczas kontroli biletów w autobusie. Wystarczy
jeżeli posiadamy dokument potwierdzający tożsamość.
4. W przypadku utraty Karty Miejskiej imiennej należy zgłosić się osobiście w MZK w celu jej zablokowania lub zadzwonić
pod numer telefonu 29/769-10-97 w 127
5. Po zablokowaniu Karty istnieje możliwość przeniesienia niewykorzystanej kwoty na nową Kartę.
6. Wartość kwoty jaka zostanie przeniesiona na odtworzoną kartę ustalana zostanie na podstawie informacji
zawartych w systemie biletowym. MZK nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie karty od chwili
zgubienia do momentu zgłoszenia w MZK.
7. Pierwsza karta wydawana jest bezpłatnie
8. Odtworzenie zagubionej karty wykonać można jedynie w MZK. Opłata za odtworzenie danych zawartych na
utraconej karcie wynosi 10 zł.
9. Kartę Miejską należy okazywać na każde żądanie służb rewizorskich.
10. Oświadczam że zapoznałem / am się z powyższymi informacjami dotyczącymi Karty Miejskiej i w pełni je
akceptuję. Zobowiązuję się korzystać z karty zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie MZK sp. z o.o. w
Ostrołęce.
11. Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe. Zostałem poinformowany/a, że
administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku jest MZK Spółka z o.o. w Ostrołęce.
Dane będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002
r. nr 101 poz. 926). Dane osobowe będą przetwarzane w celu wystawienia Karty Miejskiej imiennej, jej
ładowania oraz prowadzenia ewidencji.
12. Oświadczam, że zostałem poinformowany/a, iż przysługuje mi prawo wglądu do swoich danych, prawo ich
poprawiania i uzupełniania oraz wniesienia pisemnego żądania wykreślania z banku danych.

Potwierdzenie odbioru OKM ...................................
* niepotrzebne skreślić

Podpis Wnioskodawcy…………………………………

