Załącznik Nr 5 do Regulaminu
WNIOSEK O ZWROT NIEWYKORZYSTANYCH ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH
ZGROMADZONYCH NA KONCIE E-PORTMONETKI
1.

DANE WNIOSKODAWCY

Imię *

Nazwisko *

PESEL *
A. ADRES ZAMIESZKANIA:
Ulica *

Numer domu *

Kod pocztowy *

Miejscowość *

Telefon kontaktowy
2.

Nr lokalu *

Adres e-mail

DANE OPIEKUNA PRAWNEGO WNIOSKODAWCY:

Imię *

Nazwisko *

PESEL *
*) Pola obowiązkowe:

3.

TREŚĆ WNIOSKU:

3.1. Wnoszę o zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych zgromadzonych na koncie E-portmonetki powiązanej z E-kartą, która
utraciła ważność: moją / osoby będącej pod moją opieką prawną 1)
E-KARTA O NUMERZE:
3.2. Środki pieniężne zgromadzone na koncie mojej E-portmonetki 2) :






odbiorę osobiście / odbierze osobiście opiekun prawny 1)
(wypłata środków pieniężnych nastąpi w terminie 14 dni od dnia złożenia niniejszego wniosku),
proszę przelać na konto o numerze :

proszę przenieść na duplikat e-karty
(warunkiem przeniesienia środków pieniężnych jest równoczesne złożenie wniosku o wydanie duplikatu e-karty)

3.3. Do wniosku dołączam 2):




wniosek o wydanie duplikatu e-karty
dotychczas użytkowaną e-kartę

1

Niepotrzebne skreślić

2

Wstawić znak X w odpowiednim polu.

* INFORMACJA:
Regulamin Użytkowania Systemu Tarnowskiej Karty Miejskiej stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 248/2018 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 27
czerwca 2018 r. dostępny jest na stronie http://www.ekarta.umt.tarnow.pl oraz na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miasta
Tarnowa. Na żądanie Wnioskodawcy lub Użytkownika POK udostępnia Regulamin również w formie pisemnej.

4.

OŚWIADCZENIA WNIOSKODAWCY / OPIEKUNA PRAWNEGO WNIOSKODAWCY1):

4.1. Oświadczam, że:
1) podane wyżej dane osobowe są pełne i prawdziwe,
2) zapoznałem/łam się z Regulaminem użytkowania SKM i w pełni akceptuję jego warunki.
4.2. Klauzula informacyjna:
1) Wypełnienie treści formularza danymi osobowymi i ich dalsze przetwarzanie jest niezbędne do realizacji usług świadczonych w ramach SKM,
oraz wymaga wyrażenia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a 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) (Dz. Urz. UE
L 119, s. 1), dalej „RODO, w zakresie określonym w Regulaminie.
2) Twoje dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przetwarzane zgodnie z art. 13 ust. 1−2 RODO wyłącznie w zakresie wynikającym
z Regulaminu i w celu realizacji usług świadczonych w ramach SKM, a w szczególności w celu wydania karty miejskiej oraz doładowania karty
biletami komunikacji miejskiej i prowadzenia ich ewidencji a także w celu prowadzenia postępowań wyjaśniających dotyczących stwierdzonych
naruszeń Regulaminu.
3) Podanie przez Ciebie danych osobowych, o których mowa w ust. 1 jest dobrowolne i wynika z wymogów umownych, jednak niezbędne dla
uczestnictwa w realizacji usług świadczonych w ramach SKM, a ich niepodanie uczestnictwo takie uniemożliwia.
4) Administratorem Twoich danych osobowych, o których mowa w ust. 1, zwany dalej „Administratorem”, jest Urząd Miasta Tarnowa z siedzibą
w Tarnowie, a odbiorcami tych danych mogą być podmioty biorące udział w realizacji usług świadczonych w ramach SKM.
5) Z administratorem danych osobowych można skontaktować się za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych pisząc
na adres poczty elektronicznej: iod@umt.tarnow.pl
6) Administrator zastrzega sobie prawo powierzenia przetwarzania Twoich danych osobowych, o których mowa w ust. 1 podmiotom
przetwarzającym w celu wykonywania zadań w ramach SKM.
7) W oparciu o Twoje dane osobowe, o których mowa w ust. 1 Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym będących
wynikiem profilowania.
8) Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.
9) Masz prawo żądania dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich
przetwarzania, przenoszenia tych danych, cofnięcia udzielonej zgody na przetwarzanie tych danych w dowolnym momencie bez wpływu
na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego.
10) Twoje dane osobowe, o których mowa w ust. 1 będą przechowywane nie dłużej niż trzy lata od czasu zakończenia umowy o świadczenie usług
w ramach SKM.
Czy wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych
zamieszczonych w niniejszym formularzu?
TAK

NIE

Data i czytelny podpis Wnioskodawcy
lub opiekuna prawnego
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5.

WYPEŁNIA PRACOWNIK POK:

5.1. PRZYJĘCIE WNIOSKU



ZWERYFIKOWANO DANE WNIOSKODAWCY



ODEBRANO E-KARTĘ NUMER



WNIOSEK KOMPLETNY



PRZYJĘCIE WNIOSKU



WERYFIKACJA E-KARTY

....................................................
data i podpis pracownika POK

5.2. WERYFIKACJA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH ZGROMADZONYCH NA KONCIE E-PORTMONETKI:



STAN E-KARTA:



STAN CZD:

zł,

gr.

zł

gr.

5.3. ZEROWANIE KONTA E-PORTMONETKI:



WYKONANO
………………….…………………
data i podpis pracownika POK

5.4. DYSPOZYCJE DOTYCZĄCE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:



PRZENIESIENIE NA DUPLIKAT E-KARTY NR
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WYSOKOŚCI:



zł,

gr.

WYPŁATA NA RZECZ WNIOSKODAWCY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WYSOKOŚCI:
zł,

gr.
………………….…………………
data i podpis pracownika POK

3.6

PRZEKAZANIE DO WYDZIAŁU KSIĘGOWOŚCI DYSPOZYCJI Z PKT 3.5 DO REALIZACJI:



6.

WYKONANO
………………….…………………
data i podpis pracownika POK

WYPEŁNIA WNIOSKODAWCA:

Kwituję odbiór pieniędzy w kwocie
zł,

gr.
………………….…………………
data i podpis Wnioskodawcy
lub opiekuna prawnego
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