Slovenská autobusová doprava Trenčín a.s.

ŽIADOSŤ O VYDANIE DOPRAVNEJ KARTY DOPRAVCU
ČÍSLO KARTY
TYP KARTY :

1 Základná

2 Dieťa do 6 rokov veku

3 Žiak

4 Študent

7 ŤZP a ŤZP – S

5 Senior 62 6 Senior 70

8 ŤZP a ŤZP – S s invalidným vozíkom, resp. nevidiaci
ŽIADATEĽ :
Meno a priezvisko .................................................................................... Titul.........................
Dátum narodenia ......................................................................................
Trvalý pobyt

...................................................................................... PSČ.........................

Správnosť údajov bola overená z OP č. .....................................................................................
Žiadateľ potvrdzuje svojim podpisom správnosť údajov. V prípade poskytnutia nesprávnych údajov k
predmetu žiadosti zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol oboznámený s aktuálnym znením Prepravného poriadku SAD
Trenčín, a.s., Reklamačného poriadku SAD Trenčín, a.s. a s podmienkami používania dopravnej karty
a časového predplatného lístka, ich obsahu som porozumel, súhlasím s ním a zaväzujem sa ich
dodržiavať.
Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a fotografie v spoločnosti
SAD Trenčín a.s. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované
výhradne pre tarifné účely SAD Trenčín a.s., pre účely vydania dopravnej karty na cestovné v autobuse v
zmysle Článku 6 a 7 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 GDPR a § 13 a § 14
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je poskytnutý na dobu platnosti dopravnej
karty.
Po skončení platnosti dopravnej karty súhlasím s likvidáciou osobných údajov bez písomného oznámenia.
..................................
Dátum

..............................................
Podpis žiadateľa 1)

1) u detí do dovŕšenia veku 16 rokov sa vyžaduje podpis zákonného zástupcu

______________________________________________________________________
TYP KARTY 3 (žiak) a 4 (študent)

POTVRDENIE ŠKOLY:
Potvrdzujeme, že žiadateľ o vydanie zľavnenej karty je žiakom (študentom) riadneho denného
štúdia tunajšej školy v školskom roku 20........../20..........
V ................................................... dňa ...................................
Záznam dopravcu
Žiadosť prijatá dňa :

Žiadosť prijal:

Karta vydaná dňa :

Kartu spracoval:
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..............................................
podpis a pečiatka školy

Slovenská autobusová doprava Trenčín a.s.

PODMIENKY POUŽÍVANIA ELEKTRONICKÝCH PEŇAŽNÝCH PROSTRIEDKOV
1. Základnou operáciou je vydávanie elektronického peňažného prostriedku u emitenta (ďalej len
„dopravná karta“). Dopravná karta je elektronický peňažný prostriedok vydaný emitentom, ktorý uchováva
peňažnú hodnotu v elektronickej podobe, a ktorý je prijímaný ako platobný prostriedok pre úhradu cestovného
a dovozného v dopravných prostriedkoch emitenta, resp. ostatných dopravcov zapojených v zúčtovacom
systéme TransCard. Emitentom sa rozumie Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť so
sídlom Zlatovská cesta 29, 911 37 Trenčín, IČO: 36323977. Držiteľom sa rozumie fyzická osoba, ktorá
dopravnú kartu využíva.
2. Z technického hľadiska ide o bezkontaktnú dopravnú kartu, ktorá je chránená bezpečnostným kľúčom
a opatrená potlačou pri personifikácii. Pre dosiahnutie dlhodobej funkčnosti a spoľahlivosti je potrebné
s dopravnou kartou zaobchádzať s najväčšou opatrnosťou. To znamená, že karta musí byť uchovávaná tak,
aby nedochádzalo k jej priehybu, odreniu, nalomeniu alebo inému mechanickému namáhaniu. Najvhodnejšie
je dopravnú kartu umiestniť do puzdra k tomu určenému (z tvrdeného PVC). Dopravnú kartu je potrebné
chrániť pred nárazmi, ostrými predmetmi, poškriabaním atď. Rovnako je nutné dopravnú kartu chrániť pred
silným magnetickým poľom (napr. mikrovlnná rúra, mobil atď.) K poškodeniu môže dôjsť aj mechanickým
namáhaním alebo prehýbaním, ktoré nie je na povrchu viditeľné, k poškodeniu dochádza vo vnútri karty.
3. V prípade straty, odcudzenia, alebo z iných dôvodov je možné dopravnú kartu zablokovať proti zneužitiu,
a to na základe písomnej žiadosti držiteľa (u detí do dovŕšenia veku 16 rokov sa vyžaduje podpis zákonného
zástupcu) v Kancelárii predpredaja emitenta. Opačnou operáciou je odblokovanie dopravnej karty, ku ktorému
môže dôjsť po nájdení dopravnej karty na základe písomnej žiadosti držiteľa alebo zákonného zástupcu
v Kancelárii predpredaja emitenta.
PRÁVA DOTKNUTÝCH OSÔB
Dotknutá osoba má právo:
1. Získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak
prevádzkovateľ takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným
údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii spracúvaných osobných údajov;
identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä
o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných
údajov, ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu
osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o
práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie konania podľa Článku 13 až 21
nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 GDPR a § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji
osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného
individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa Článku 22 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady
EÚ č. 2016/679 GDPR § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ
dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch
takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
2. Na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných
osobných údajov.
3. Na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak

a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných
údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale
potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 nariadenia Európskeho
Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 GDPR a § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či
oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.
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