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Žádost o ydání průkazky pro časovou jízdenku
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Trvalé bydli ště na území ČR - PSČ :
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Vyplňuje žadatel o vydání průkazky důchodce

Rozhodnutí o p řiznání důchodu:

ode dne: [[[[[[[IJ
vydané kým:

druh důchodu: ** ) .

Vyplňuje dopravce

Ověřil:

*) správný údaj označte kř ížkem

**) např. : starobní, plně invalidní ...

Vyplňuje škola - pouze u studentů

Potvrzuj eme, že žadatel o vydán í časové jízdenky

je studentem ročníku naší školy

ve školním roce ...... f ...

I Č školy:

[[[[[[[IJ

razítko školy a podpis oprávněného

zaměstnance školy

Cestující je povinen seznámit se s údaji uvedenými na rubové straně této žádanky
a při vystavení průkazky předložit průkaz totožnosti.



SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ *)

Souhlasím s tím, aby údaje o mé osobě uvedené na této žádance byly zařazeny

do databáze cestujících pro potřeby plnění zákonem stanovených povinností
a oprávnění dopravcem při přepravě osob městskou hromadnou dopravou 
prokazování vzniku přepravní smlouvy, účetnictví, statistiky, tarifně odbavovacích
systémů a přepravní kontroly Dopravního podniku hl. m. Prahy, akciová společnost

na dobu nezbytně nutnou, a to:

- tarifní kategorie žáci a studenti střednícha vysokých škol:
maximálně 5 let nebo dosažením věku stanoveného tarifem

- tarifní kategorie důchodci: maximálně 10 let nebo dosažením věku stanoveného

tarifem

- ostatní kategorie: maximálně 10 let.

Po uplynutí výše uvedených lhůt Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

likviduje databázi jak v listinné podobě, tak i elektronické v termínu do 6 měsíců.

Správce osobních údajů Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost bude
přísně dbát na ochranu osobních údajů cestujících.

Dále prohlašuji, že veškeré uvedené osobní údaje jsou pravdivé a přesné, jejich
případné změny se zavazuji Dopravnímu podniku hl. m. Prahy, akciová společnost,

oznámit do 30 dnů od této změny a že jsem se seznámil s poučením.

*) Vedením databáze cestujících je v rámci Pražské integrované dopravypověřen hl. m. Prahou

Dopravnípodnikhl. m. Prahy, akciováspolečnost.

Podpis' žadatele: .

POUČENÍ

Pro vystavení průkazky vyplní žadatel čitelně

hůlkovým písmem žádanku (u studentů musí
žádanku potvrdit příslušná škola) a přiloží jednu
aktuální fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm.

Použití časové jízdenky se řídí platným Tarifem
Pražské integrované dopravy (jeho úplné znění je
k dispozici ve střediscích dopravních informací
a ve výdejnách časových jízdenek), Smluvními
přepravními podmínkami a dalšími právními
normami.

Cestující je povinen nahlásit dopravci veškeré
změny týkající se vlivu na poskytování tarifních
výhod (ukončení studia, změna druhu důchodu

apod.).

Při ztrátě či odcizení průkazky je cestující
povinen tuto okolnost neprodleně nahlásit doprav
ci, který vystaví její duplikát. Při nesplnění této
povinnosti může dojít k zablokování nově vysta
vené průkazky a k odmítnutí prodeje časové

jízdenky.

Studenti jsou povinni předkládat potvrzení
o studiu v termínech a formou stanovenou do
pravcem.

V Praze dne: .


Zadejte druh jízdenky.
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