Žádost o vydání karty
Garant: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1, IČ: 00064581
Správce: Operátor ICT a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7, IČ: 02795281
Formulář, prosím, vyplňte čitelně hůlkovým písmem s diakritikou.
*) Tyto údaje jsou povinné. Bez jejich uvedení není možné žádost přijmout.

Prostor pro čárový kód

DŮVOD ŽÁDOSTI
První karta

Výměna z jiného důvodu

Výměna z důvodu konce platnosti

Jedná se o moji první kartu. Nikdy v minulosti jsem
nevlastnil/a Lítačku ani Opencard.

Ztráta, poškození, zničení, odcizení, změna údajů, na
vlastní žádost

Konec platnosti lze ověřit na kterémkoli validátoru.

Číslo karty o jejíž výměnu je žádáno

ÚDAJE O ŽADATELI

Z uvedených údajů bude na kartě vytištěno jméno, příjmení a fotografie.

Jméno*
Příjmení*
Prostor pro
fotografii*
Datum narození*

Titul před jménem

Titul za jménem
45 x 35 mm

Telefon*
Na uvedený E-mail a telefon budete informováni o možnosti vyzvednutí
hotové Lítačky na Vámi uvedeném kontaktním místě.

Emailová adresa

Nesouhlasím s uchováním
fotografie.

Korespondenční adresa

Č. popisné

Na tuto adresu Vám bude zaslána hotová karta.

Ulice
Obec

Č. orientační

PSČ

PROHLÁŠENÍ A SOUHLAS DRŽITELE
Beru na vědomí, že podáním Žádosti uděluji Správci souhlas s vyhrazením datového prostoru pro 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.
1) Prohlašuji, že všechny údaje v této Žádosti uvádím pravdivě a přesně.
2) Práva a povinnosti žadatele stanoví Podmínky pro vydávání a využívání čipových karet, které jsou dostupné na kontaktních místech a v elektronické podobě
na webové adrese www.litacka.cz. Svým podpisem stvrzuji, že jsem se s aktuálním zněním Podmínek pro vydávání a využívání čipových karet seznámil,
jejich obsahu rozumím, souhlasím s nimi a zavazuji se jimi řídit.
3) Podání této žádosti je zpoplatněno dle aktuálního ceníku. Více na www.litacka.cz.
4) Beru na vědomí, že tato Žádost opatřená podpisem žadatele představuje souhlas s uzavřením smlouvy s Hlavním městem Prahou, jejímž předmětem je
vydání karty a správy jejího životního cyklu, včetně zajištění interakce s držiteli zpřístupněnými kartovými aplikacemi. Tuto smlouvu jménem a na účet
Hlavního města Prahy uzavírá společnost Operátor ICT, a.s.
5) Beru na vědomí, že v souvislosti se správou karty a při provozu kartových aplikací dochází ke zpracování dobrovolně poskytnutých osobních údajů
uvedených v této Žádosti. Osobní údaje budou zpracovávány za účelem vydání karty, správy jejího životního cyklu, využívání karty a služeb zpřístupněných
držiteli karty prostřednictvím kartových aplikací.
6) Osobní údaje v rozsahu jména, příjmení a fotografie mohou být dále zpracovávány provozovateli příslušné kartové aplikace. V takovém případě je správcem
ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, provozovatel příslušné kartové aplikace. Zpracovatelem osobních
údajů mohou být dále subjekty, se kterými příslušný správce osobních údajů uzavřel o zpracování osobních údajů písemnou smlouvu. Informace
o konkrétních správcích a zpracovatelích osobních údajů jsou uvedeny na webové adrese www.litacka.cz.
7) Souhlasím se zasíláním informací a obchodních sdělení týkajících se systému LÍTAČKA.
ANO
NE

Podpis žadatele*

SOUHLAS ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE S TOUTO ŽÁDOSTÍ
Čestně prohlašuji, že jsem zákonným zástupcem výše uvedené osoby.

Jméno
Příjmení
Datum narození

Podpis zákonného zástupce

Titul za jménem

Titul před jménem

ZPŮSOB PŘEVZETÍ A PLATBY - VYPLNÍ OBSLUHA
Celková částka k úhradě
Způsob převzetí karty
Kód pobočky

První karta, výměna
z jiného důvodu

Výměna z důvodu
konce platnosti

Způsob platby

Hotově při podání

Údaje ověřil

Datum a místo přijetí

Osobně na pobočce

100 Kč

50 Kč

Platební kartou při
podání

Doporučené psaní

150 Kč

100 Kč

Bankovním převodem

V případě úhrady poplatku za vydání čipové karty bankovním převodem platbu zašlete na účet vedený u ČS, a.s. číslo
300300312/0800, nejpozději do 3 dnů od podání žádosti. Jako variabilní symbol uveďte číslo žádosti (uvedeno v pravém
horním rohu). Do zprávy pro příjemce uveďte text LITACKA.

