Žiadosť o vydanie čipovej karty
poradové číslo čip.karty:
Typ karty:

občan nad 62 rokov (platí len pre MHD Trnava) = typ 6

cena karty:

1,00 €

prvý vklad:

€

(minimálny vklad na kartu je 5 €)

len pre občanov s trvalým pobytom v meste Trnava

Meno:

Titul:

Priezvisko:
Bydlisko:
(Ulica + č.d.)

Mesto:
Dátum nar.:

tel.kontakt:
(nepovinné)

Žiadateľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov podľa §11 zákona
č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov. Dopravca je oprávnený spracúvať aj údaj o statuse osoby (študent,
dôchodca, iné) a údaj o dátume narodenia na zabezpečenie poskytnutia cielených
služieb za účelom poskytovania zliav za služby. Zároveň potvrdzuje svojim podpisom,
že poskytol pravdivé, správne a aktuálne osobné údaje. V prípade nesplnenia tejto
povinnosti k predmetu žiadosti zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi. Svojim
podpisom zároveň zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s podmienkami na
vydávanie a používanie dopravných kariet.

Dátum :..................................

Podpis žiadateľa: ......................

K vybaveniu ČK je potrebné:
Typ 6 - Občiansky preukaz + fotografia súčasnej podoby s rozmermi 2,5 x 3 cm

Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov v zmysle
zákona 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov.
1. Prevádzkovateľ systému bezkontaktných čipových kariet:
ARRIVA Trnava, a.s., Nitrianska 5, 917 02 TRNAVA
2. Účel spracúvania osobných údajov : personifikovanie, vydávanie a
predaj dopravných bezkontaktných čipových kariet určených k úhrade za
služby prevádzkovateľovi a dokladovania nároku na zľavu za služby.
3. Zoznam spracúvaných osobných údajov: meno, priezvisko, titul,
adresa, dátum narodenia, status osoby, škola
4. Doplňujúce informácie : Dopravca si vyhradzuje právo preukázania
totožnosti žiadateľa, alebo dokladu oprávňujúceho cestujúceho na
preukázanie statusu osoby k poskytovaniu zľavy za služby. Žiadateľ
potvrdzuje že poskytol osobné údaje dobrovoľne. Dopravca sa zaväzuje
spracovávať osobné údaje na základe súhlasu do odvolaniu súhlasu s
podkytnutím osobných údajov, alebo dňom zrušenia dopravnej karty
žiadateľom alebo do času archivácie podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Následne budú
osobné údaje likvidované podľa §17 zákona 122/2013 Z.z.
5. Poučenie o právach žiadateľa: Dotknutá osoba má právo na
základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme,
c) presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na
spracúvanie,
d) zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo
neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil
podľa § 17 zákona č. 122/2013 Z. z. okrem osobných údajov
archivovaných podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak
došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred
uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje
na základe súhlasu dotknutej osoby.

