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כתובת דואר אלקטורני

הנני מצהיר בזאת כדקלמן:
שכל הפרטים שמסרתי בבקשה זו הינם נכונים.
כי ידוע לי שאם מסרתי פרטים שאינם נכונים אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.
כמו כן ידוע לי כי במידע שמסרתי לעיל ,וזה שיווצר מהשימוש בכרטיס החכם ,צפוי
משרד התחבורה לעשות שימוש לפעילותו ,ובכלל זה לצרכי המשך קידום וייעול
השירות בענף ואני נותנ/ת מראש הסכמתי לשימוש המשרד כאמור.
בנוסף לאמור ,ידוע לי כי המידע שמסרתי לעיל ,וזה שיווצר מהשימוש בכרטיס החכם
יעשה שימוש לפעילות משותפת של מפעילי שירותי תחבורה ציבורית הנוגעת
בשירותי תחבורה ציבורית משותפים ו/או משולבים.
וכי לא הונפק לי כרטיס חכם אישי אחר מלבד כרטיס זה ,זולת אם הושב על ידי
למפעיל השירות ,עקב קלקול או נגנב ממני או אבד לי ,וזאת לאחר שמסרתי למפעיל
השירות בכתב הצהרה על אובדן או גניבה כאמור.
תאריך

חתימה

לשימוש משרדי בלבד
פרופיל 1

פרופיל 1

סוג תעודת זכאות

מספר

הכי קרוב לבית

גילוי נאות של מפעיל הכרטיס החכם
לקבלת הסכמה מהאפוטרופוס החוקי של קטין לאיסוף מידע אודות הקטין
נתונים על המידע האישי הנאסף לצורך הנפקת כרטיס חכם בתחבורה ציבורית של חברת סופרבוס
בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ,התשמ”א  (1981ולהלן :החוק)
.1

מידע על הקטין ייאסף וישמר אך ורק לצורך בקרת זכאות ולצורך שחזור יתרת הנסיעה
במקרה של אובדן ,גניבה או השחתה של הכרטיס .לא ייאסף וישמר מידע אישי מזהה שאינו
נדרש לשם מטרות אלו .הפרטים האישיים שאתה מוסר\ת (שם ,דרכים ליצירת קשר ואמצעי
תשלום) ,נדרשים לצורך יצירת קשר אתך בלבד .את/ה ראשי למסור את המינימום של
הפרטים הנדרש לכך ,לפי נוחותך.

.2

המידע אותו המפעיל ראשי לאסוף לצורך הנפקת כרטיס מזוהה הוא המידע הבא בלבד:
מספר תעודת הזהות של האפוטרופוס נותן הסכמה ,שם קטין ,ומועד פקיעת הזכאות ,וכן מידע
הנדרש ליצירת קשר ושחזור הכרטיס.

.3

להלן פירוט ההוראות שייחלו על איסוף ושמירת מידע:
פרטים אישיים אודות האפוטרופוס ( שם ,פרטי קשר ואמצעי תשלום) ושם הקטין -
א.
נשמרים במאגר המידע המנוהל בידי המפעיל (להלן -המאגר) ונגישים לשימוש במרכז
השירות של המפעיל רק לצורך מתן שירות ללקוחות כגון במקרה של אובדן ,גניבה או
השחתה של הכרטיס.
תמונת הקטין  -מודפסת על גבי הכרטיס החכם ולא נשמרת במאגר.
ב.
מידע הנסיעות המזוהה עבור הליך של מחיקת נתוני בעל הכרטיס (אנונימיזציה)
ג.
לאחר מידע על ביצוע נסיעות  -נאסף לצורך התחשבנות בין מפעילים וחישוב יתרת
הכרטיס .תהליך התחשבנות .הגישה למידע תהיה ללא נתונים מזהים ככל הניתן.

.4

עם הנפקת כרטיס רב קו מזוהה הנך נותן הסכמתך לכך שהמפעיל:
יאסוף ,יבדוק ויאמת את המידע שנמסר אודות הקטין בטפסי הרישום לשם הנפקת הכרטיס.
א.
ישמור מידע אודות נסיעות ,לצורך שחזור כרטיס שאבד ,נגנב או הושחת ,ולצורך מתן
ב.
שירות לקוחות בהקשר זה .המידע יישמר באופן שלא ייעשה בו שימוש אלא למטרה זו.
הגישה למידע תוגבל למי שרשאים לתת שירות כאמור ,שהוא יימסר לך רק לאחר זיהוי
ג.
הלקוח באמצעות כרטיס חכם או אמצעי אחר.
יועבר מידע שנדרש על מנת לשחזר את יתרת הסדרי הנסיעה ,למרכז שירות
ד.
אשר פעולתו מסודרת על ידי משרד התחבורה.
יועבר מידע שנדרש על ידי משרד התחבורה לצורך מימוש תפקידיו ,ככלל ,מידע זה
ה.
יהיה אנונימי לצרכים סטטיסטים בלבד ,אולם יתכן כי במסגרת פיקוח אצל המפעילים
ובירור תלונות שהוגשו נגדם ,יידרש משרד התחבורה למידע מזוהה לצורך מטרות אלה.

.5

החוק מעניק ללקוח זכות לעיין במידע המוחזק עליו במאגר המידע שברשות המפעיל.
מימוש הזכות ייעשה בתיאום עם משרד התחבורה.
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