OBJEDNÁVKA - ZMLUVA O PREPRAVE
Popis prepravy
- dátum prepravy
- miesto pristavenia
- čas pristavenia
- trasa
- predbežný čas a miesto ukončenia
- počet a typ autobusov
- počet osôb
- doplňujúce údaje
Fakturačné údaje odberateľa:
- meno/názov firmy
- adresa
- PSČ, mesto
- IČO
- DIČ
- IČ DPH
- peňažný ústav
- číslo účtu
- podnikateľ (A/N)
- kontaktná osoba (meno, kontakt)
- číslo účtu
Cena dohodou (s DPH)
Predbežná cena (kalkulácia bez DPH)
- za 1 km
- za 1 hod. čakania ( pri viacdenných
prepravách čakanie min. do 22,00
hod. za predpokladu zaistenia
ubytovania pre vodiča)
- paušál za 1 prepravu a kalendárny
deň
- prirážka (objednávka menej ako 3
dni pred uskutočnením prepravy)
- doplňujúce údaje
Fakturačné údaje dodávateľa
- názov firmy
- adresa
- PSČ, mesto
- IČO
- DIČ
- IČ DPH
- peňažný ústav
- číslo účtu
- IBAN
- SWIFT
- kontakt

BUS KARPATY spol. s r.o.
Prešovská 5
064 01 Stará Ľubovňa
31693113
2020525738
SK2020525738
VÚB Stará Ľubovňa
9405-602/0200
SK08 0200 0000 0000 0940 5602
SUBASKBX
tel.: 052-43 217 40, 052-43 221 22, 0904 865 964
fax: 052-4321001
e-mail: buskarpaty@buskarpaty.sk
Objednávka – zmluva o preprave je v súlade so Smernicou o prepravnom poriadku príležitostnej
autobusovej dopravy zo dňa 01.01.2015
Dátum:

–––––––––––––––––––––––––––––
podpis objednávateľa

–––––––––––––––––––––––––––
za BUS KARPATY

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

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

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

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

Telefón

052/4324197

Email
buskarpaty@buskarpaty.sk
Telefón
051/7560710
Email
zodpovednaosoba@sad-po.sk
Riadne poskytnutie našich dopravných služieb. Predmetné Vaše osobné údaje spracúvame
na základe plnenia zmluvy o poskytnutí našich dopravných služieb uzatvorenej medzi
našou Spoločnosťou a Vami, ako aj v rámci predzmluvných vzťahov, ktoré predchádzajú
uzavretiu predmetnej zmluvy.
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.
- Identifikačné údaje (najmä meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, iné údaje z dokladu
totožnosti, zákazníka, IČO),
- Kontaktné údaje (najmä adresa trvalého bydliska alebo adresa prechodného bydliska,
miesto podnikania, emailová adresa, telefónne číslo),
Po dobu trvania zmluvy a následne ešte počas desiatich rokov nasledujúcich po roku, kedy
došlo k zániku/splneniu zmluvy (podľa zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení
neskorších predpisov, zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných
službách a zákona č. 186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve)
V prípade iniciovania súdneho konania voči Vám ako dlžníkovi, bude naša Spoločnosť
spracúvať Vaše osobné údaje po nevyhnutnú dobu, počas ktorej bude trvať predmetné
súdne konanie.

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 uzatvoriť zmluvu..
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.

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

