
Gdańsk, dn. ……………………

Imię i Nazwisko ……………………………………………………

Adres zamieszkania ………………………………………………..

……………………………………………………………………..

Seria i numer dowodu osobistego:

……………………………………………………………………..

Nr. telefonu / adres e-mail     …………………………………........

Gdański Ogród Zoologiczny
ul. Karwieńska 3
80-328 Gdańsk

Wniosek o wydanie KARTY  ROCZNEGO BILETU WSTĘPU DO ZOO W GDAŃSKU

nr .................................

Niniejszym wnoszę o wydanie  Karty Rocznego Biletu Wstępu do Gdańskiego Ogrodu
Zoologicznego

                                                         (Wniosek należy wypełnić czytelnie wielkimi literami)

    ……………………………………………………………………………………………………..
imię i nazwisko wnioskodawcy, PESEL, nazwa i numer dokumentu tożsamości

    ……………………………………………………………………………………………………..

Uwaga:

Wraz z wnioskiem o wydanie  Biletu Rocznego  należy przedstawić do wglądu następujące dokumenty:

a) w  przypadku wnioskodawcy – dowód tożsamości ze zdjęciem i adresem zamieszkania,
b) w  przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualna legitymacja szkolna;
c) w przypadku dzieci w wieku  od 4 lat do 7 lat – stosowny dokument potwierdzający wiek

                        dziecka, np. akt urodzenia, książeczka zdrowia;
d) w przypadku studentów do 26 roku życia aktualna legitymacja studencka;
e) w przypadku osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i lekkim – stosowny

                        dokument;
f) w przypadku emerytów, rencistów i kombatantów – stosowny dokument;

Oświadczam, że powyższe dane są zgodne z prawdą i jestem świadomy/a odpowiedzialności za
składanie nieprawdziwych oświadczeń. Zobowiązuję się niezwłocznie poinformować o wszelkich
zmianach danych zawartych w niniejszym wniosku.



Kwituję przyjęcie wniosku oraz wpłacenie całej wartości Karty w wysokości ............... zł za ........... szt. Karty Biletu Rocznego.

 Data

Nr wniosku

Pieczątka punktu sprzedaży
i podpis sprzedawcy

 ...............................................................
                  (czytelny podpis)

Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez Gdański Ogród Zoologiczny, ul. Karwieńska 3,
w zbiorze danych o nazwie „System komputerowy do obsługi elektronicznej Karty Biletu Rocznego dla miasta
Gdańska” na potrzeby realizacji Zarządzenia  nr 382/2018 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 marca 2018r.
w sprawie:  ustalenia wysokości cen biletów wstępu do ZOO, do „Małego ZOO”, określenia kategorii osób
uprawnionych do biletów ulgowych i osób uprawnionych do bezpłatnego wstępu do Gdańskiego Ogrodu
Zoologicznego oraz zatwierdzenia cen materiałów reklamowych, promocyjnych sprzedawanych w Ogrodzie
Zoologicznym.

Oświadczam, że poinformowano mnie o tym, że podanie moich danych osobowych jest dobrowolne oraz
o przysługującym mi prawie do kontroli treści danych, ich poprawiania a także o prawie sprzeciwu wobec
przekazywania moich danych osobowych innym podmiotom. Informacje na temat moich danych osobowych udzielane
mi będą na podstawie pisemnego wniosku, z prawa tego mogę korzystać nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

...................................... ......................................
       (data)                (czytelny podpis)

Kwituję odbiór  Karty Rocznego Biletu Wstępu do Gdańskiego ZOO.
       Dane na karcie są zgodne z podanymi we wniosku.

...................................... ......................................
       (data)               (czytelny podpis)
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