ŽÁDOST O VYDÁNÍ KARTY
Přiložte
průkazovou
fotografii*
o rozměru
35 x 45 mm

Garant: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581
Formulář, prosím, vyplňte čitelně, hůlkovým písmem s diakritikou, nejlépe černou propisovací tužkou.
Povinné údaje: Zvýrazněné údaje je nutné vyplnit. Bez jejich uvedení není možné kartu opencard vydat.

http://www.opencard.cz

*) Tyto údaje budou vytištěny na kartě.

1. ŽADATEL O KARTU OPENCARD

Jméno*

Příjmení*

Titul před jménem

Datum narození

Titul za jménem

Souhlasím s uchováním
fotografie pro další
Ano
zpracování

Místo pro vlepení
čárového kódu
Ne

2. KONTAKTNÍ ÚDAJE

Ulice

Č. popisné

Adresa trvalého pobytu**

Č. orientační

/
Obec

PSČ

Stát

**) Cizí státní příslušníci, kteří nemají trvalý
pobyt na území ČR, uvedou adresu svého
pobytu v ČR.

Telefon

E-mail

e-mailem a SMS zprávou budete informováni o možnosti vyzvednutí hotové opencard na Vámi uvedeném kontaktním místě

Korespondenční adresa
Ulice

Č. popisné

(Nevyplňujte, pokud chcete korespondenci zasílat na adresu trvalého pobytu)

Č. orientační

/
Obec

PSČ

Stát

3. PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS ŽADATELE

1) Žádám o aktivaci kartové aplikace Dopravní odbavovací systém

Ano

Ne

2) Žádám o aktivaci kartové aplikace Parkování

Ano

Ne

Beru na vědomí, že podáním Žádosti o aktivaci mnou označených kartových aplikací jsem udělil Správci souhlas s vyhrazením datového prostoru pro tyto kartové aplikace v paměti čipu mé karty a provozovatelům těchto
kartových aplikací souhlas s následným nahráním dat těchto kartových aplikací do datového prostoru vyhrazeného na mé kartě pro tyto kartové aplikace. Dále beru na vědomí, že podáním této Žádosti jsem udělil souhlas
se zpracováním mých osobních údajů provozovatelům kartových aplikací, o jejichž aktivaci jsem v této Žádosti požádal.
1) Prohlašuji, že všechny údaje v této Žádosti jsem uvedl pravdivě a přesně, a zavazuji se o jejich případných změnách Správce neprodleně informovat.
2) Nedílnou součástí této Žádosti jsou Podmínky pro vydávání a využívání karty opencard. Svým podpisem stvrzuji, že jsem se s aktuálním zněním Podmínek pro
vydávání a využívání karty opencard seznámil, jejich obsahu rozumím, souhlasím s nimi a zavazuji se jimi řídit.
3) Nedílnou součástí této Žádosti je Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů.
Ano
Ne
4) Souhlasím se zasíláním informací a obchodních sdělení týkajících se systému opencard.

Podpis žadatele

4. SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S TOUTO ŽÁDOSTÍ

Jméno

Podpis zákonného zástupce

Příjmení

Datum narození

Titul před jménem

5. PŘIJETÍ ŽÁDOSTI / DATUM A MÍSTO PRO PŘEVZETÍ KARTY

Doklad ověření totožnosti žadatele

Žádost přijal / Datum přijetí Žádosti / Místo přijetí Žádosti

Titul za jménem

Vyplní obsluha
Orientační datum
převzetí karty

Způsob převzetí karty:
Poštou

Na kontaktním místě

