ŽÁDOST O ZABLOKOVÁNÍ / ODBLOKOVÁNÍ
ŽÁDOST O VYDÁNÍ DUPLIKÁTU
ŽÁDOST O ZMĚNU ÚDAJŮ V EVIDENCI
Logo žadatele*
v rozměru
3,5 x 4,5 cm.
V případě nedodání loga
společnosti
v průkazovém formátu,
bude na kartu natištěno
universální logo Firemní
Plzeňské karty.

■ Obchodní

Vydavatel EPP (jako jedna smluvní strana):
Plzeňské městské dopravní podniky, a.s., zapsané v Obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Plzni v oddíle B, vložce 710, IČ: 25220683, DIČ: CZ25220683, Denisovo nábřeží
č.p. 920/12, 301 00 Plzeň – Východní předměstí (dále jen PMDP).

Žadatel a držitel EPP (jako druhá smluvní strana):
■*Zkrácený

název žadatele ➜

(na kartu lze vytisknout název v maximální délce 20 znaků)

název žadatele (ekonomického subjektu) ➜
■ Právní

■*IČ ➜
■**Zapsané

Číslo žádosti

* Tyto údaje budou vytištěny na Firemní Plzeňské kartě.

forma ➜

v Obchodním rejstříku vedeném ➜

v oddíle ➜

vložce ➜

■**DIČ➜

Adresa
subjektu

** Nevyplňují subjekty nezapsané v Obchodním rejstříku. DIČ se nevyplňuje, pokud nebylo subjektu přiděleno.

■ Ulice ➜

■ Číslo ➜

■ Obec ➜

■ PSČ ➜

Žádám o:

zablokování

odblokování Firemní Plzeňské karty číslo:

a zároveň

žádám

nežádám o vystavení duplikátu k Firemní Plzeňské kartě
ZMĚNY V ÚDAJÍCH

■*Zkrácený

■ Obchodní

název žadatele ➜

(na kartu lze vytisknout název v maximální délce 20 znaků)

název žadatele (ekonomického subjektu) ➜

■*IČ ➜

■ Právní

■**Zapsané

* Tyto údaje budou vytištěny na Firemní Plzeňské kartě.

forma ➜

v Obchodním rejstříku vedeném ➜

v oddíle ➜

vložce ➜

■**DIČ➜

Adresa
doručovací

Adresa
subjektu

** Nevyplňují subjekty nezapsané v Obchodním rejstříku. DIČ se nevyplňuje, pokud nebylo subjektu přiděleno.

■ Ulice ➜

■ Číslo ➜

■ Obec ➜

■ PSČ ➜

■ Ulice ➜

■ Číslo ➜

■ Obec ➜

■ PSČ ➜

PMDP-MCC-ZVFK-01/2017

Kontaktní
osoba

■ Jméno ➜

■ Příjmení ➜

■ Telefon ➜

■ Mobil ➜

Kontrolní
údaje

■ Email ➜

■ Otázka ➜
■ Odpověď ➜

■***Zřízení

služby Přehledný účet ➜

ANO

NE

*** Služba Přehledný účet umožňuje prostřednictvím Internetu sledovat transakce provedené s Firemní Plzeňskou kartou. Za zřízení služby účtuje PMDP, a.s., jednorázový poplatek dle
platného Ceníku služeb systému Plzeňská karta.

DODACÍ PODMÍNKY
Vydavatel zhotoví a připraví Firemní kartu/karty na předání v Zákaznickém centru PMDP, a.s. do dne:

Příloha žádosti: kopie výpisu z Obchodního rejstříku či jiného rejstříku nebo živnostenský list, plná moc kontaktní osoby
(pouze v případě změny těchto údajů)

SOUČÁST ŽÁDOSTI ➜
Nedílnou součástí této žádosti jsou OBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ ČIPOVÝCH NOSIČŮ VYDANÝCH NEBO EVIDOVANÝCH
V KARTOVÉM ODBAVOVACÍM SYSTÉMU SPOLEČNOSTI PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOPRAVNÍ PODNIKY, A.S./OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO VYDÁVÁNÍ A
UŽÍVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO PENĚŽNÍHO PROSTŘEDKU ve znění účinném ke dni podpisu této žádosti (dále jen „Obchodní podmínky“). Žadatel(ka) podpisem této
žádosti výslovně potvrzuje, že se s obsahem Obchodních podmínek před podpisem této žádosti řádně seznámil(a), a to zcela v souladu s ust. § 1751 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, v platném znění.

Žadatel

Firemní Plzeňské karty č.

Svým níže uvedeným podpisem já, coby žadatel a držitel EPP, uděluji souhlas, aby mnou poskytnuté osobní údaje, obsažené v této Žádosti byly PMDP, coby správcem
osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, uchovány, zpracovány a použity v rámci celého fungování a provádění projektu jednotného
kartového odbavovacího systému sloužícího k vydávání multifunkčních čipových karet určených pro odbavení ve veřejné dopravě a současně jako nosičů aplikací pro další
funkce i mimo sféru dopravy vč. elektronické peněženky (dále jen „karta“), a to pro účely vydání karty a správy jejího životního cyklu, využívání karty v rámci provozu
návazných systémů pracujících s číselnými identifikátory karty, využívání služeb zpřístupněných držiteli karty prostřednictvím jednotlivých kartových aplikací, které držitel
karty využívá, vč. elektronické peněženky. Souhlasím, že mé osobní údaje budou zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě. Dále
souhlasím, aby mé osobní údaje, které jsem poskytl(a) PMDP, jako správci osobních údajů, byly užívány a zpracovány jak tímto správcem, tak ve shodném rozsahu a k
totožnému účelu i ostatními smluvními partnery PMDP, kteří se účastní či budou účastnit projektu jednotného kartového odbavovacího systému sloužícího k vydávání
multifunkčních čipových karet určených pro odbavení ve veřejné dopravě a současně jako nosičů aplikací pro další funkce i mimo sféru dopravy vč. elektronické peněženky,
či nabízejících využití karty v rámci svých služeb (např. knihovny, divadla, kina aj.). Výslovně souhlasím s tím, že PMDP, případně i ostatní smluvní partneři, kteří se účastní
nebo budou účastnit projektu jednotného kartového odbavovacího systému sloužícího k vydávání multifunkčních čipových karet určených pro odbavení ve veřejné dopravě a
současně jako nosičů aplikací pro další funkce i mimo sféru dopravy vč. elektronické peněženky, či nabízejících využití karty v rámci svých služeb (např. knihovny, divadla,
kina aj.), budou využívat jednu společnou databázi s osobními údaji svých zákazníků v rámci provozu jednotného kartového odbavovacího systému, v rámci kterého bude
fungovat vzájemné uznávání karet a kde ke zpracování osobních údajů bude docházet pouze v rámci jediného, shora definovaného účelu. Dojde-li k rozhodnutí, že PMDP
nadále nebudou participovat na jednotném kartovém odbavovacím systému, výslovně souhlasím s tím, aby mé osobní údaje nadále uchovávaly, zpracovávaly a užívaly
PMDP. Výše uvedený souhlas poskytuji na dobu neurčitou.

■V

■ Vlastnoruční

■V

Jméno a příjmení (hůlkově) + podpis

Plzni dne ➜
podpis oprávněné/kontaktní osoby žadatele ➜

Plzni dne ➜

■ Razítko

Jméno a příjmení (hůlkově) + podpis

a podpis oprávněné osoby vydavatele ➜

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------■ Stvrzuji

svým vlastnoručním
podpisem, že jsem převzal(a) ➜
Firemní Plzeňskou kartu č.
■ podpis
■V

oprávněné/kontaktní osoby žadatele ➜

Plzni dne ➜

s platností do ➜

Jméno a příjmení (hůlkově) + podpis

a že údaje vytištěné na kartě souhlasí s údaji uvedenými v žádosti

