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Wniosek o wydanie Karty    
   

    
PROSIMY WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI    
                 
                      
              -   -     

PESEL  Data urodzenia – w przypadku obcokrajowców 

                      
Imię 

                             
Nazwisko 

                             
Ulica/Osiedle  Nr domu/mieszkania 

  -                           
Kod pocztowy  Miejscowość 

           
Nr telefonu  Adres email 

             Punkt odbioru Karty 
Numer UID poprzedniej karty PEKA/KOMKarty  (Lista punktów znajduje się na drugiej stronie) 
 
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że: 
- administratorem danych osobowych zawartych w niniejszym wniosku o wydanie Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej (zwanej dalej PEKA) jest Miasto Poznań z siedzibą  
przy Plac Kolegiacki 17 w Poznaniu, w imieniu i na rzecz którego działa Zarząd Transportu Miejskiego z siedzibą w Poznaniu przy ul. Matejki 59, 
- dane te będą przetwarzane zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r., o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 nr 101 poz. 926 ze zm.), 
- podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu wydania oraz korzystania z Karty PEKA, 
Wyrażanie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne, 
- przysługuje mi prawo dostępu do treści swoich danych i ich przetwarzania. 
Oświadczam, że podane przeze mnie dane osobowe są pełne i prawdziwe. 
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w celu: wydania i użytkowania Karty  PEKA, dokonania personalizacji graficznej 
 oraz elektronicznej Karty PEKA, identyfikacji dla celów korzystania z uprawnień reklamacyjnych przewidzianych w związku z korzystaniem z usług publicznego transportu zbiorowego 
Miasta Poznania oraz na terenie powiatu poznańskiego, ustalenia uprawnień do ulg lub przejazdów bezpłatnych, poinformowania o  wydaniu Karty PEKA lub przekazania informacji o 
braku 
 lub błędach we wniosku o wydanie karty, a także innych informacji istotnych dla użytkowników związanych z korzystaniem z Karty PEKA. 
- jeżeli chcesz otrzymać kartę PEKA z funkcją bankowej aplikacji płatniczej zaznacz   TAK   
- bankowa aplikacja płatnicza nie umożliwia dokonywania opłat za przejazdy transportem publicznym organizowanym przez ZTM Poznań.  
Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Regulaminu korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej i w pełni akceptuję zawarte w nim postanowienia. 
 

   Data:   -   -       
                 Podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego 

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych w celach marketingowych, a tym na otrzymywanie informacji marketingowych 
i handlowych z pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

   Data:   -   -       
                 Podpis wnioskodawcy lub opiekuna prawnego 

                             
 
 

                             
Potwierdzam złożenie wniosku o wydanie imiennej karty PEKA 
                            

Data:   -   -                 

             Nr wniosku  Podpis pracownika 
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Spersonalizowaną kartę PEKA 
możesz odebrać w jednym 

z poniższych punktów: 
 

 
 
 

01. Punkt ZTM, ul. Matejki 59 (Grunwald) 
02. Punkt ZTM, ul. Głogowska 133 (Grunwald) 
03. Punkt ZTM, Górczyn – dworzec autobusowy (Grunwald) 
04. Punkt ZTM, Ogrody – pętla tramwajowa (Jeżyce) 
05. Punkt ZTM, Rondo Rataje – dworzec autobusowy (Nowe Miasto) 
06. Punkt ZTM, Rondo Śródka – dworzec autobusowy (Nowe Miasto) 
07. Punkt ZTM, Most Teatralny (Stare Miasto / Centrum) 
08. Punkt ZTM, Plac Wiosny Ludów – Kupiec Poznański (Stare Miasto / Centrum) 
09. Punkt ZTM, Os. Jana III Sobieskiego – dworzec autobusowy (Stare Miasto / Piątkowo) 
10. Punkt ZTM, Dębiec – pętla tramwajowa (Wilda) 
11. Punkt ZTM, Junikowo – pętla autobusowo-tramwajowa (Grunwald) 
12. Punkt ZK Kleszczewo – Zakład Komunalny w Kleszczewie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Regulamin korzystania z Poznańskiej Elektronicznej Karty Aglomeracyjnej znajduje się na stronie: 

www.peka.poznan.pl 
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