SchokoTicket

Müşteri numarası

Sipari formuBir abonelik içindir
SchokoTicket geçerlilik tarihi:
(Mutlaka belirtiniz)

2 0
Ay

Yıl

Abonenin veya bilet sahibinin kişisel bilgileri

Lütfen okunaklı baskı harflerinde yazınız. İlgili hususları işaretleyiniz.

Reşit olmayan kişilerde, lütfen yasal temsilcinin veya sözleşme tarafının
(aboneden farklı olması durumunda) bilgilerini belirtin

Soyadı/Adı

Soyadı/Adı

Cadde/Ev numarası

Cadde/Ev numarası

Posta kodu/Şehir

Posta kodu/Şehir

Sorularınız için önemli:
Mobil veya sabit hat numarası (İsteğe bağlı)

Mobil veya sabit hat numarası (İsteğe bağlı)

E-Posta (İsteğe bağlı)

E-Posta (İsteğe bağlı)

Cinsiyet
  w

Doğum tarihi
Gün

Ay

  m

  d

Yıl

Cinsiyet
  w

Doğum tarihi
Gün

Ay

  m

  d

Yıl

Önemli: Hâlihazırda 15 yaşın üzerindeyseniz,sizden her yıl bir öğrenci belgesi talep ediyoruz.
Okulumuz NRW-Okul kuralları gereğince bir eğitim kurumudur: (İçerik meslek okulu tarafından doldurulur)
Okul tarafından onaylatılarak SchokoTicket başvurusuna hak kazanma.
2 0

Okula ilgili dönemlerde devam edecektir
Gün

Ay

Yıl

Okulun adı
Posta kodu/Şehir
Cadde/Ev numarası

Datum/Unterschrift/Stempel mit Anschrift der Schule

c § 11, 14 – 18 Genel eğitim veren bir okul
(Grundschule, Hauptschule, Realschule, Gymnasium, Gesamtschule,
Sekundarschule, gymnasiale Oberstufe)
c § 20 Gelişim okulu
c § 21 Hastalar için özel okul

§ 22 Berufskolleg (Tam zamanlı):
c § 22 Mad. Meslek okulu
• Meslek hazırlık yılı
• Meslek temel okulu

Fachklassenschlüssel
Schulgliederung

• Mesleki seçim olmayan öğrenci sınıfı
c § 22 Mad. 7 Fachoberschule
• Bir yıllık ve iki yıllık eğitim dönemi (Mesleki bilgiler ve meslek yüksek
okulu hazırlığı)

c § 22 Mad. 5 Berufsfachschule
• Bir yıllık ve iki yıllık eğitim süreçleri (Mesleki temel eğitim)
• İki yıllık mesleki eğitim süreci (Ülke yasaları uyarınca mesleki
eğitim ve meslek yüksek okulu hazırlığı)
• İİki yıllık ve üç yıllık eğitim dönemi (Mesleki bilgiler ve meslek
yüksek okulu hazırlığı)
• İki yıllık ve üç yıllık eğitim dönemi (Ülke yasaları uyarınca mesleki
eğitim ve meslek yüksek okulu hazırlığı)
• Üç yılık eğiitm süreci (Mesleki bilgiler ve meslek yüksek okulu
hazırlığı)
• En az üç yıllık eğitim süreci (Ülke yasaları uyarınca mesleki eğitim ve
genel meslek yüksek okulu hazırlığı)
c §
 118 Mad. Kabul gören genel eğitim, yabancı veya

uluslararası gelişim okulu

c Diğer, bunlar:
Cadde/Ev numarası

SchokoTicket

Sipari formuBir abonelik içindir
Taşımacılık kuruluşunun adresi:
Lütfen size bileti düzenleyecek olan toplu taşıma kurumunun
adresini buraya girin.

Bay veya bayan abonman olmak istiyorsunuz?
Başvuru formunu doldurunuz ve taşımacılık kuruluşunun adresine
uygun boyutta zarf içinde gönderiniz veya doğrudan KundenCenter ‘e
teslim ediniz.

Lütfen Taşımacılık kuruluşunun adını ve adresini eksiksiz
yazınız: www.vrr.de/de/vrr/vu. Sadece eksiksiz yazilan adres
ile basvurunu formunuz isleme alinir.

Bay/Bayan abonenin Soyadı/Adı (bkz Sayfa 1)

Veri güvenliği

Bu talebi kabul eden ve böylece sözleşmenin tarafı olan ulaşım firması, Genel Veri Koruma Yönetmeliği‘nin (DSGV) 6. Maddesinin 1. Fıkrasının b) bendi uyarınca abonelik sözleşmesini yerine getirmek ve gerekirse, diğer sözleşme önlemlerini uygulamak (örneğin, kredi kontrolü) için kişisel verilerinizi (bilet türü, kapsamı ve kişisel
veriler) kullanmakta veya işlemektedir Rıza göstermeniz halinde, ulaşım firmanız verilerinizi kendi pazar araştırması için kullanacaktır (DSGV Madde 6 fıkra 1 bend
a)). Çipli kartta sadece bilet kontrolü için gerekli olan kişisel veriler (soyadı, adı, cinsiyeti, doğum tarihi) saklanmaktadır. Bilet kontrolü sırasında okunan kişisel veriler
kaydedilmeyecektir. Biletler bloke edilirse (örneğin iptal veya kayıp durumunda), bu veriler Rhein-Ruhr Ulaşım Birliği tarafından yönetilen bir bloke listesi şeklinde
ulaşım firmalarına sunulmaktadır. Bu bloke listesi sadece bloke edilmiş bilet numaralarını ve veren ulaşım firmasını içermektedir. Verilerin korunmasına ilişkin DSGVO
Madde 13 ve sözleşmeye dayalı önlemler uyarınca daha fazla bilgi kabul eden ulaşım firması tarafından size iletilecektir. Tüm ulaşım firmalarının iletişim listesini
www.vrr.de sitesinde bulabilirsiniz.
Abone verilerimin (bilet türü, kapsamı ve kişisel veriler) ulaşım firması
tarafından pazar ve fikir araştırması için kullanılmasını ve bu amaçla
güvenilir bir pazar araştırma şirketine verilmesini kabul ediyorum.

Abone verilerimin (bilet türü, kapsamı ve kişisel veriler) ulaşım firması
tarafından mevcut bilgilendirme ve tanıtım için kullanılmasını kabul
ediyorum.

Onayını her an iptal edebilirsin.

Aşağıda belirtilen türde benimle iletişim kurabilirsiniz
(Posta adresine ek olarak):

Bilgi alma onayı

2 0
Ay

SMS

E-Posta

(abonelik sözleşmesinin yapılması için koşul, dört kutucuğun da işaretlenmesidir.)

Veri koruma hükmü

Gün

Telefon

(Lütfen kişisel bilgiler altına kaydediniz)

Yıl

Tarife hükümleri

Abonelik koşulları

VRR‘nin taşıma koşulları

✗

✗

Kent, Bay/Bayan abonman sahibinin imzası

Kent, Yasal Bay/Bayan temsilcisinin imzası

SEPA otomatik ödeme talimatının verilmesi

İşbu belgeyle, ulaştırma şirketine aşağıda belirtilen banka hesabından borç kaydı yöntemiyle ödemeleri tahsil etme yetkisi veriyorum. Aynı zamanda bankama,
ulaştırma şirketi tarafından hesaba borç kaydı yöntemiyle yapılan tahsilatları ödeme yetkisi veriyorum. Not: Borç kaydının yapıldığı tarihten itibaren sekiz hafta içinde,
borç kaydedilen tutarın iade edilmesini talep edebilirim. Bu işlemlerle ilgili olarak, bankamla mutabık kalınan koşullar geçerlidir.

Cadde/Ev numarası

Posta kodu/Şehir

Hesap sahibi

IBAN (International Bank Account Number)
Doğum tarihi

Banka

Baskı: Ocak 2022

Kişisel verilerinizi bu sözleşmeyi yerine getirmek için kullanıyoruz. Daha
ayrıntılı bilgiler için, veri korumaya ilişkin açıklamalara bakınız.

Cinsiyet

  w
Gün

Ay

Yıl

✗

✗

Tarih, Kent,
Bay/Bayan abonman sahibinin imzası

Tarih, Kent,
Yasal temsilci imzası/vekil imzası (18 yaş altındakiler için)

D E
İşletme tanım numarası (Taşımacılık şirketleri tarafından doldurulacaktır)

Başvurumun VRR kamu tüzel kişiliğine gönderilmesi sırasında, sözleşmeyle
ilgili önlemler çerçevesinde başvurumun yetkili ulaştırma şirketine iletilmesini (Genel Veri Koruma Yönetmeliği, 6. madde, 1. fıkra, b bendi) kabul ediyorum. Rıza beyanının eksik olması durumunda, mevcut başvuru VRR kamu
tüzel kişiliği tarafından işlenmeyecektir.

Her zaman iyi yolculuklar dileriz
Verkehrsverbund Rhein-Ruhr

  m

  d

