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Hakijan tulee todistaa henkilöllisyytensä korttia haettaessa virallisella henkilöllisyystodistuksella. Alle 18-vuotiaalta riittää kuvaton Kela-
kortti ja huoltajan allekirjoitus. 
 
Allekirjoituksellani vahvistan tutustuneeni kaupunkikortin yleisiin käyttösopimusehtoihin, sekä henkilötietojen käsittelyyn ja hyväksyväni 
ne. Laitteen ollessa epäkunnossa sitoudun maksamaan minulta laskutettavat ruokailut tai välipalat.

Päiväys* Hakijan allekirjoitus*

Hyväksyn ja vastaan siitä, että alaikäiselle (5 - 17-v.) lapselleni annetaan kaupunkikortti.

Päiväys Huoltajan allekirjoitus ja nimen selvennys

Henkilötiedot

Hakijan 
allekirjoitus

Huoltajan 
suostumus

Ateria

VIRKAILIJA  
TÄYTTÄÄ

Korttijärjestelmän käyttäjätunnus

Kortin luovuttajan allekirjoitus ja nimen selvennys

KAUPUNKIKORTTI LUNASTETAAN TÄYTETTYÄ LOMAKETTA VASTAAN VANTAAN KAUPUNGIN VANTAA-INFOSTA.

Kortin luovutta- 
jan allekirjoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus  
Käsittelyn tarkoituksena on kaupunkikorttijärjestelmän asiakkuuteen ja asialliseen yhteyteen perustuvan suhteen hoitaminen, kaupunkikorttijärjestelmän 
käyttäjän ja Vantaan kaupungin oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen kuten asiakastuki ja laskutus sekä käyttö- ja lataustapahtumien 
varmentaminen ja keruu sekä rekisterinpitäjän toimintojen kehittäminen ja analysointi, asiakasviestintä ja palveluiden toteuttaminen, väärinkäytösten 
ehkäisy ja tutkiminen sekä liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Tietoja käsitellään rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella ja sen 
mukaisesti. Tietoja voidaan käsitellä rekisterinpitäjän kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvissa yhteisöissä soveltuvan lainsäädännön mukaisesti. 
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun 
käsittelyn lainmukaisuuteen.  
  
Tietolähteet  
Tietolähteenä ovat pääsääntöisesti asiakaspalvelupisteiden tai verkkopalveluiden rekisteröidyltä itseltään kysymällä, puhelimitse, postitse, sähköpostitse tai 
vastaavalla tavalla sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä palveluihin rekisteröitymisen ja käytön yhteydessä kerättävät tiedot. Henkilötietoja voidaan kerätä ja 
päivittää rekisterinpitäjän ja sen kanssa kulloinkin samaan konserniin kuuluvien organisaatioiden/yhtiöiden rekistereistä kuten palkkahallinnon rekistereistä. 
Mahdolliset sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten GPS:n ja WLAN-yhteyspisteiden ja matkapuhelinverkon 
tukiasemien sijaintien avulla

Päiväys

Kortin tiedot Kaupunkikortti Kortin voimassaoloaika

(täytetään, jos kortin voimassaoloaika on määräaikainen)
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