číslo karty: .................................................................................

Žiadosť o vydanie dopravnej karty / Žiadosť o zmenu údajov
Žiadateľ:
Meno: ____________________ Priezvisko: ________________________ Titul: ____________________
Ulica: _______________________________________________________ Číslo: ____________________
Mesto: ______________________________________________________ PSČ: ____________________
Dátum narodenia: ______________________ Tel. číslo: _______________________________________

Typ karty:

Základná

ŤZP, ŤZP-S

(hodiace sa označte krížikom)

Žiak ZŠ, SŠ

Dôchodca

Študent VŠ

Držiteľ JP alebo KM

Dieťa do 6 rokov

Tehotná žena

„Cesta za zdravím“ len pre občanov s trvalým pobytom v meste Poprad
Žiadateľ svojím podpisom potvrdzuje správnosť vyššie uvedených údajov. V prípade poskytnutia
nesprávnych údajov k predmetu žiadosti o vydanie dopravnej karty zodpovedá za škodu spôsobenú
dopravcovi.
Svojim podpisom týmto potvrdzujem súhlas so spracúvaním osobných údajov za účelom žiadosti
o vydanie dopravnej karty podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679
z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a podľa § 19
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Svojim podpisom súhlasí, že v prípade zrušenia trvalého pobytu v meste Poprad, sa dostaví do 14 kalendárnych
dní na informácie v Poprade a zľava „Cesta za zdravím“ mu bude stornovaná. Aktivačný poplatok
od 01. 01. 2023 „Cesta za zdravím“ v hodnote 10 Eur, nebude v prípade zrušenia trvalého pobytu v meste
Poprad vrátený, ako ani jeho alikvotná čiastka.
Dátum a vlastnoručný podpis žiadateľa alebo zákonného zástupcu: ______________________________
Žiadateľ o vydanie dopravnej karty predloží:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vyplnenú žiadosť a preukaz totožnosti (občiansky preukaz, rodný list, kartičku poistenca)
Žiaci a študenti VŠ, SŠ a ZŠ potvrdenie o návšteve školy, resp. o dennej forme štúdia
Starobní dôchodcovia výmer o priznaní dôchodku
Osoby ťažko zdravotne postihnuté preukaz osoby ŤZP alebo ŤZP-S
Držiteľ Jánskeho zlatej plakety alebo Kňaz. med. – potvrdenie SČK o vydaní zlatej JP alebo KM
Aktuálnu fotografiu s rozmermi 2,5 x 3 cm (platí pre prevádzku Kežmarok)

Dopravná karta vystavená dňa:________________ Kartu odovzdal: _____________________________

Kartu osobne prevzal (meno, priezvisko a podpis): ____________________________________________
INFORMÁCIE A ZÁSADY O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV A O PRÁVACH DOTKNUTEJ OSOBY podľa
čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb
pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a podľa § 19 zákona č. 18/2018
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o OOÚ“).
Prevádzkovateľ spracúvania osobných údajov a jeho kontaktné údaje:
Prevádzkovateľom spracúvania osobných údajov je spoločnosť Slovenská autobusová doprava Poprad,
akciová spoločnosť, so sídlom: Wolkerová 466, 058 49 Poprad, IČO: 36 479 560, zapísaná v: Obchodnom
registri Okresného súdu Prešov, oddiel: SA, vložka číslo: 10243/P, (ďalej len „Prevádzkovateľ“).
Prevádzkovateľa alebo zodpovednú osobu môžete vo veciach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov
kontaktovať písomne na vyššie uvedenej adrese alebo elektronicky na e-mailovej adrese:
sekretariat@sadpp.sk alebo gdpr@sadpp.sk.
Účel, právny základ a ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov
Účel spracúvania: Účelom spracúvania osobných údajov je spracúvanie žiadosti o vydanie dopravnej karty
podľa čl. 13 Nariadenia GDPR a podľa § 19 Zákona o OOÚ.
Právny základ: Podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
zmluvnou stranou je dotknutá osoba, t. j. poskytovanie služieb používateľovi dopravnej karty.
Rozsah spracúvaných osobných údajov: Bežné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, titul, adresa
trvalého pobytu, fotografia profilu dotknutej osoby a dátum narodenia, ktoré sú určené Prevádzkovateľom
za účelom vydania dopravnej karty.
Príjemcovia: Osobné údaje dotknutej osoby (t. j. osoby, o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú) sa spracúvajú len na základe zákonných podmienok, ktoré sú uvedené v Nariadení GDPR alebo
Zákone o OOÚ.
Osobné údaje dotknutej osoby sú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou
Prevádzkovateľa a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k osobným údajom
dotknutej osoby majú výlučne osoby poverené Prevádzkovateľom na spracúvanie osobných údajov, ktoré
ich spracúvajú na základe pokynov Prevádzkovateľa, v súlade s bezpečnostnou politikou Prevádzkovateľa.
Prevádzkovateľ je povinný zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami
Nariadenia GDPR a Zákona o OOÚ. Vaše osobné údaje nebudú poskytované žiadnym príjemcom v postavení
sprostredkovateľov alebo žiadnym tretím osobám do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií,
a pri ich spracúvaní neprichádza k žiadnemu profilovaniu v zmysle jeho definície podľa Nariadenia GDPR
a Zákona o OOÚ.
Osobné údaje môžu byť v nevyhnutnom prípade poskytnuté súdom, štátnym a iným orgánom príslušným
na výkon kontroly nad našou činnosťou, na riešenie sporov alebo vykonávanie rozhodnutí, či našim
externým poradcom a právnym zástupcom viazaným povinnosťou mlčanlivosti pre ochranu oprávnených
záujmov spoločnosti.
Doba uchovávania: Osobné údaje dotknutej osoby, ktoré súvisia so žiadosťou o vydanie dopravnej karty,
uchovávame počas doby trvania registrácie, resp. využívania služieb. Osobné údaje budú Prevádzkovateľom
uchovávané po dobu trvania zmluvného vzťahu a po jeho skončení do vysporiadania všetkých záväzkov.

