Doklady pre vybavenie žiadosti o vydanie/zmenu dopravnej karty
Žiak od 6 do 15 rokov:
• vyplnená, podpísaná zákonným zástupcom a školou potvrdená
žiadosť,
• rodný list (dopravná karta pri predĺžení zľavy),
• aktuálna, nepoužitá fotografia 2,5 x 3,0 cm.
Študent od 15 do 26 rokov (študent denného štúdia):
• vyplnená, podpísaná a školou potvrdená žiadosť,
• občiansky preukaz (dopravná karta pri predĺžení zľavy),
• aktuálna, nepoužitá fotografia 2,5 x 3,0 cm.

BUS KARPATY, spol. s r.o.
Stará Ľubovňa
Číslo DK: ......................................
Žiadosť o vydanie (zmenu) preukazu na žiacku (študentskú) zľavu
cestovného

□ vydanie

□ zmena

(Vašu požiadavku označte krížikom)

Meno: ........................................... Priezvisko: ....................................................

Platnosť zľavy:
•
•
•
•

Žiaci 1. stupňa základnej školy od 1. septembra prvého ročníka do
31. augusta štvrtého ročníka.
Žiaci 2. stupňa základnej školy od 1. septembra piateho ročníka do
31. augusta roku, v ktorom končí základnú školu.
Študenti stredných škôl od 1. septembra do 31.augusta aktuálneho
školského roku.
Študenti vysokých škôl od 1. septembra daného akademického roka
do 30. septembra nasledujúceho roka. V poslednom ročníku štúdia
na vysokej škole sa zľava potvrdzuje do 30. júna aktuálneho
školského roku.

Študentský cestovný lístok je platný len v spojení s platným preukazom na
zľavu.
Ak žiak alebo študent hrubo alebo opakovane poruší ustanovenia Prepravného
poriadku, dopravca mu môže odmietnuť poskytovanie zľavneného cestovného
až na dobu jedného roka.

Bydlisko: ............................................................ PSČ: .......................................
Ulica č.: .............................................................. Dátum narod.: ........................
Žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov. V prípade poskytnutia nesprávnych údajov
k predmetu žiadosti, zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi.
...................................
Dátum

..............................................................
Podpis žiadateľa (zákonného zástupcu)

Vyplní škola:
Riaditeľstvo školy (názov): .................................................................................
potvrdzuje, že menovaný/á je v školskom roku: .................................................
žiakom /študentom dennej formy štúdia našej školy v ....................... ročníku.

V .............................................. dňa ..................

.....................................
Podpis a pečiatka školy

Zľavu potvrdil za dopravcu:

Dopravná karta bude vydaná žiadateľovi do 5 pracovných dní od prevzatia
žiadosti.

...................................
Dátum

.....................................................
Podpis a pečiatka prac. dopravcu

Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov
V zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej len „ZOOU“).
Identifikačné údaje
a kontaktné údaje
Prevádzkovateľa

Názov
Prevádzkovateľa
IČO
Obec a PSČ
Ulica a číslo
Štát
Právna forma
Telefón

Kontaktné údaje
zodpovednej osoby
Účel spracovania
osobných údajov

Právny základ
spracovania osobných
údajov
Zoznam spracovaných
osobných údajov
Doba uchovávania
osobných údajov , resp.
informácie o kritériách jej
určenia

BUS KARPATY, spol. s r.o.
31 693 113
Stará Ľubovňa 064 01
Prešovská 5
Slovenská republika
Spoločnosť s ručením
obmedzeným
052/4324197

Email
buskarpaty@buskarpaty.sk
Telefón
051/7560710
Email
zodpovednaosoba@sad-po.sk
Personifikovanie, vydávanie a predaj dopravných
čipových kariet slúžiacich na úhradu za dopravné služby
poskytované Prevádzkovateľom a dokladovanie nároku na
zľavu za dopravné služby
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie
zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo
na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na
základe žiadosti dotknutej osoby.
Meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia, status
osoby, škola
Po dobu platnosti dopravnej karty a lehoty na
vysporiadanie zostatku na karte; po uplynutí tejto doby
budú vymazané.

Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej
organizácii.
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.
V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa predchádzajúcej vety Prevádzkovateľ
nemôže kartu vydať.
Ako dotknutá osoba máte právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne
u Prevádzkovateľa:
a) žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie

spracúvania svojich osobných údajov,
b) namietať spracúvanie svojich osobných údajov,
c) na prenosnosť osobných údajov,
d) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté
slobodne.
Svojim podpisom potvrdzujete, že sme Vás informovali o tom, že ako Prevádzkovateľ budeme
spracúvať osobné údaje v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto žiadosti o vydanie
preukazu na účel poskytovania zliav za dopravné služby.
Svojim podpisom zároveň potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami na vydávanie a
používanie dopravných kariet.

V .............................. dňa................................
...............................................................
podpis dotknutej osoby

