
          Załącznik  nr 3  

do Zarządzenia nr  57/2016 

Prezydenta m.st. Warszawy 

 z dnia 20.01.2016 r.  
 

 

Regulamin e-hologramu 

 

§ 1 

1. Niniejszy regulamin określa procedurę wgrania e-hologramu za pomocą automatów 

biletowych przez osoby, które posiadają oznaczenie potwierdzające uprawnienie do 

zniżki Karty Warszawiaka lub Karty Młodego Warszawiaka. 

2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) ZTM - należy przez to rozumieć jednostkę budżetową m.st. Warszawy pod 

nazwą Zarząd Transportu Miejskiego;   

2) WKM - należy przez to rozumieć kartę zbliżeniową w standardzie MIFARE w 

postaci Warszawskiej Karty Miejskiej lub inną kartę wprowadzoną lub 

zaakceptowaną przez ZTM; 

3) e-hologramie - należy przez to rozumieć oznaczenie w postaci elektronicznego 

zapisu na WKM potwierdzające uprawnienie do zniżek; 

4) zniżkach - należy przez to rozumieć zniżki w cenach biletów oraz inne 

uprawnienia określone w uchwałach Rady m.st. Warszawy Nr VI/103/2015 z 

dnia 26 lutego 2015r. oraz Nr LXVI/1808/2013 z dnia 3 października 2013 r.; 

5) automatach biletowych - należy przez to rozumieć określone przez ZTM 

urządzenia  do sprzedaży biletów komunikacji miejskiej w m.st. Warszawie; 

6) POP ZTM - należy przez to rozumieć Punkty Obsługi Pasażerów ZTM; 

7) taryfie - należy przez to rozumieć taryfę przewozową określoną w załączniku 

do uchwały nr XXVI/858/2008 Rady m.st. Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. 

(Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 52, poz. 1849 z późn. zm.) lub inną odpowiednią 

uchwałę jaka może ją zastąpić. 

 

§ 2 

1. Do wgrania e-hologramu za pomocą automatów biletowych uprawnione są wyłącznie 

osoby, które posiadają WKM z oznaczeniem potwierdzającym uprawnienie do zniżek: 

1) do 30.09.2016 r. w postaci hologramu „Karta Warszawiaka” lub hologramu 

„Karta Młodego Warszawiaka”; 



2) od 01.01.2017 r. w postaci wgranego odpowiedniego e-hologramu. 

2.  Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, celem wgrania e-hologramu, powinna 

WKM, włożyć do kieszeni automatu biletowego służącej do kodowania biletów oraz 

przejść przez procedurę wgrywania e-hologramu zgodnie z instrukcjami 

wyświetlanymi na ekranie automatu biletowego. 

3. Zakodowanie e-hologramu na WKM wymaga potwierdzenia przez osobę, o której 

mowa w ust. 1  następujących okoliczności: 

1)  wypełnienia przesłanek uprawniających do zniżek, 

2) zaakceptowania Regulaminu e-hologramu, 

3) wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.  

W przypadku dzieci, procedurę zakodowania e-hologramu na WKM przeprowadza 

rodzic lub opiekun prawny. Po zatwierdzeniu wskazanych wyżej oświadczeń,                            

e-hologram zostaje wgrany na WKM, co potwierdza komunikat wyświetlany na 

ekranie automatu biletowego. 

4. W przypadku udzielenia odpowiedzi negatywnej na co najmniej jedno z pytań 

wskazanych w ust. 3, e-hologram nie zostanie zakodowany, a osoba dokonująca próby 

wgrania e-hologramu może zgłosić się do POP  ZTM w celu wyjaśnienia sprawy.  

 

§ 3 

1. Osoba, która uzyskała e-hologram zgodnie z procedurą określoną w § 2,                                      

a w przypadku dzieci ich rodzic lub opiekun prawny, może zostać zobowiązana przez 

ZTM do okazania dokumentów potwierdzających uprawnienia do zniżek w POP ZTM 

w terminie 60 dni od otrzymania pisemnego wezwania,  a w szczególności do 

przedstawienia: 

1) kopii pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu 

skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie lub 

2) zaświadczenia z urzędu skarbowego potwierdzającego fakt złożenia zeznania o 

wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) lub 

3) urzędowego poświadczenia odbioru wydanego przez elektroniczną skrzynkę 

podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO) wraz 

z PIT i wygenerowanym numerem dokumentu zgodnym z identyfikatorem 

dokumentu UPO zawierającego wygenerowany numer dokumentu zgodny z 

identyfikatorem dokumentu UPO. 



2. Niedopełnienie obowiązków, o których mowa w ust. 1 jest równoznaczne z odbywaniem 

przejazdu bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do ulgowego przejazdu.  

W tej sytuacji zastosowanie mają przepisy taryfy. 

 

§ 4 

1. Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, pl. Bankowy 3/5, 

00-950 Warszawa. Dane będą przetwarzane w celu weryfikacji uprawnień 

przewidzianych w: Uchwale nr VI/103/2015 Rady m.st. Warszawy z dnia 26 lutego 

2015 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 5 marca 2015 r. poz. 1886), Uchwale nr 

XXVI/858/2008 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 13 marca 2008 r. (Dz. 

Urz. Woj. Mazowieckiego z 13 marca 2008 r. Nr 52, poz. 1849, z późn. zm.), a także 

dla realizacji programu „Warszawska Karta Rodziny” przyjętego uchwałą Rady m.st. 

Warszawy z dnia 3 października 2013 r. nr LXVI/1808/2013 w sprawie przyjęcia 

Programu „Warszawska Karta Rodziny” (opublikowana pod adresem: 

http://bip.warszawa.pl/NR/exeres/BC869BD1-B3C3-4DE6-8AD4-

1248B9098FF7,frameless.htm). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo 

dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak 

konieczne do uzyskania hologramu Karta Warszawiaka/Karta Młodego Warszawiaka. 

2. Osobie której dane dotyczą przysługuje prawo do odwołania zgody na przetwarzanie 

danych osobowych.  

3. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, od dnia złożenia 

oświadczenia, ZTM usuwa e-hologram z WKM.   

4. W przypadku odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, w trakcie 

ważności biletu, zwrot biletu następuję na zasadach określonych w taryfie.  
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