
Załącznik nr 5 do 
ZPZ No. A-II-43/15 

z dnia  01 .09..2015 r. 

Przyjmuję do wiadomości, że:
- Umowa o korzystanie z Karty spersonalizowanej zawierania jest  z chwilą akceptacji (przyjęcia) wniosku o wydanie Karty spersonalizowanej przez Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego 
Okręgu Przemysłowego z siedzibą w Katowicach przy ulicy Barbary 21A (zwany dalej „KZK GOP”) oraz mBank Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ulicy Senatorskiej 18, wpisany do rejestru 
przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyf ikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88 
o wpłaconym w całości kapitale zakładowym, którego wysokość wg.stanu na dzień 01.01.2015 roku wynosi 168.840.228 złotych (zwiany dalej „Bankiem”), oraz wniesienia opłaty (o ile jest wymagana). 
- Złożenie wniosku o wydanie Karty spersonalizowanej i wniesienie opłaty (o ile jest wymagana) jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika Karty oświadczenia, że zapoznał się 
z Regulaminem „Śląskiej Karty Usług Publicznych” przed zawarciem Umowy o korzystanie z Karty spersonalizowanej, oraz że akceptuje jego postanowienia i przyjmuje je do stosowania.
- Zawarcie Umowy o korzystanie z Karty spersonalizowanej jest równoznaczne ze złożeniem przez Posiadacza Pieniądza Elektronicznego oświadczenia, że zapoznał się z Regulaminem „Pieniądz 
Elektroniczny wydawany przez mBank S.A.” przed zawarciem Umowy o wydanie Pieniądza Elektronicznego i że akceptuje jego postanowienia i przyjmuje je do stosowania.
- Zawarcie Umowy o wydanie Pieniądza Elektronicznego następuje z chwilą zawarcia Umowy o korzystanie z Karty spersonalizowanej.
- Z dniem upływu okresu 65 miesięcy od dnia wdrożenia Systemu Śląskiej Karty Usług Publicznych, tzn. z dniem wykonania Umowy z dnia 9 stycznia 2012 r. na dostawę, wdrożenie i utrzymanie 
Systemu „Śląska Karta Usług Publicznych” albo z dniem odstąpienia przez KZK GOP od  tej umowy Bank przestaje być stroną Umowy o korzystanie z Karty, a całość praw i zobowiązań Banku 
wynikających z Umowy o korzystanie z Karty wobec Użytkownika Karty, przechodzi na KZK GOP, na co Użytkownik Karty wyraża zgodę, natomiast  własność Kart ŚKUP (wydanych, zarówno 
spersonalizowanych jak i niespersonalizowanych) przechodzi na własność KZK GOP, bądź innego podmiotu przez niego wskazanego, bez odrębnego wynagrodzenia. O przejęciu praw i zobowiązań 
Banku wynikających z Umowy o korzystanie z Karty wobec Użytkownika Karty przez KZK GOP Użytkownik Karty informowany jest w formie elektronicznej na Portalu Klienta (www.kartaskup.pl) oraz 
w Punkcie Obsługi Pasażera i Punkcie Obsługi Klienta. W takim przypadku Użytkownik ma prawo rozwiązać Umowę o korzystanie z Karty bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Użytkownika Śląskiej Karty Usług Publicznych 
KZK GOP, jako administrator danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Użytkownika 
Karty oraz przedstawiciela Użytkownika Karty spersonalizowanej w celu zawarcia Umowy o korzystanie z Karty i realizacji tej Umowy. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 
Użytkownikowi Karty oraz przedstawicielowi Użytkownika Karty spersonalizowanej przysługuje prawo dostępu do t reści swoich danych oraz ich poprawiania (zmiana danych osobowych).
Użytkownik Karty spersonalizowanej wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w treści dokumentów uprawniających do ulg kodowanych na Karcie spersonalizowanej 
w przypadku, gdy Użytkownik Karty spersonalizowanej posiada taki dokument do zakodowania ulgi w zakresie Usług publicznych, zapisywanej na Karcie spersonalizowanej (zgoda dotyczy 
przetwarzania danych osobowych wskazanych w art. 27 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i stanowi podstawę przetwarzania tych danych osobowych).

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Posiadacza Pieniądza Elektronicznego w sytuacji wykupu Pieniądza Elektronicznego
Bank, jako administ rator danych osobowych, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, informuje, że będzie przetwarzał dane osobowe Posiadacza 
Pieniądza Elektronicznego w celu realizacji wykupu Pieniądza Elektronicznego zgodnie z Umową o wydanie Pieniądza Elektronicznego. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych 
Posiadaczowi Pieniądza Elektronicznego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania (zmiana danych osobowych).

data i podpis wnioskodawcy/przedstawicie la wnioskodawcy  data i podpis w imieniu KZK GOP i Banku

1. Dotyczy wyłącznie cudzoziemca składającego wniosek dotyczący Karty spersonalizowanej - w przypadku Wniosku innego niż o wydanie Karty spersonalizowanej w pola wpisywany jest identyfikator podany przez wnioskodawcę.
2. Wnioskowanie przez przedstawiciela możliwe jest jedynie w przypadku Karty spersonalizowanej.

Zdjęcie Użytkownika

Wydanie Karty spersonalizowanej

Wydanie duplikatu Karty

Wymianę Karty z powodu zmiany danych osobowych

Wniosek o:

Wymianę Karty z powodu upływu terminu ważności Karty

Zmianę danych osobowych bez wymiany Karty

Zmianę numeru PIN/Hasła Karty

Zablokowanie Karty

Zastrzeżenie Karty oraz Wykup 
Pieniądza Elektronicznego

Odblokowanie Karty

Zakodowanie ulgi

ŚLĄSKA KARTA USŁUG PUBLICZNYCH

Karta spersonalizowana Karta niespersonalizowana*

*Uwaga: W przypadku korzystania przez Użytkownika z Karty niespersonalizowanej, możliwe jest złożenie wniosku o: wydanie duplikatu Karty, zmianę numeru PIN/Hasła Karty, zablokowanie Karty, 
odblokowanie Karty i zastrzeżenie Karty oraz Wykup Pieniądza Elektronicznego.

data i podpis wnioskodawcy/przedstawicie la wnioskodawcy

Potwierdzenie odbioru Karty

Imię

Nazwisko

Dane Użytkownika Karty

PESEL / 
Identyfikator obcokrajowca

       ulica nr domu/mieszkania     kod pocztowy   miejscowość

przekaz pocztowy pod wskazany adres

 przelew

Dyspozycja dotycząca Zastrzeżenia Karty oraz Wykupu Pieniądza Elektronicznego

Numer rachunku

Numer Karty

imię i nazwisko rodzaj dokumentu tożsamości seria i numer dokumentu tożsamości

Dane przedstawiciela wnioskodawcy2

Data urodzenia

       ulica nr domu/mieszkania     kod pocztowy   miejscowość

1

Punkt odbioru Karty

Typ dokumentu Numer dokumentu Obywatelstwo1 1 1

 


