Oznam o možnosti podávania požiadaviek,
resp. pripomienok, návrhov, podnetov k tvorbe cestovných poriadkov
verejnej pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021
prostredníctvom cestujúceho
Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy (ďalej len „PSK“) v spolupráci so zmluvnými
dopravcami SAD Prešov, a. s., SAD Humenné, a. s., SAD Poprad, a. s., BUS Karpaty, s. r. o.
Stará Ľubovňa a spoločnosťou IDS Východ, s. r. o.

oznamuje cestujúcim
že dňom 15. 7. 2020 je možné prostredníctvom PSK, odboru dopravy podávať
požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety na tvorbu cestovných poriadkov verejnej
pravidelnej autobusovej dopravy na obdobie 2020/2021,
t. j. na obdobie platnosti od 13. 12. 2020 do pravdepodobne 11. 12. 2021.
Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať k jednotlivým cestovným
poriadkom, t. j. ku konkrétnym spojom a na konkrétnych linkách podľa vzoru v prílohe.
Aktuálne platné cestovné poriadky si môžete stiahnuť na stránke: www.po-kraj.sk –
samospráva – Úrad – odbory úradu PSK – odbor dopravy – cestovné poriadky – autobusová
doprava – aktuálne platné cestovné poriadky – dopravca a na stránkach zmluvných
dopravcov: www.buskarpaty.sk, www.sad-po.sk, www.sadpp.sk, www.sadhe.sk.
Úplné informácie o poskytovaných službách v pravidelnej verejnej autobusovej doprave je
možné získať aj na stránke: www.cp.sk.

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať do: 15. 8. 2020.

Požiadavky, resp. pripomienky, návrhy, podnety je možné podávať poštou, osobne do
podateľne, ako aj e-mailom na adrese:
Prešovský samosprávny kraj, odbor dopravy,
Námestie mieru č. 2, 080 01 Prešov,
doprava@vucpo.sk, tomas.lichvar@vucpo.sk

Požiadavka na tvorbu cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021
podaná cestujúcim
Požiadavka sa týka:
a) úpravy existujúceho spoja č.: ................. na linke č.: ..........................
b) zavedenia nového spoja na trase: ...............................................................................
a na linke č.: .....................
Obsah požiadavky: (uveďte presný čas požadovaného odchodu z konkrétnej zastávky alebo
príchodu na zastávku, požadovanú trasu spoja, navrhovanú časovú úpravu, navrhované
zavedenie spoja a požadované dni prevádzky navrhovaného spoja – napr. prac. dni, soboty,
nedele a pod.)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Odôvodnenie: (náležite odôvodnite svoju žiadosť, pre koho žiadate úpravu spoja, zavedenie
nového spoja – požiadavka cestujúceho z obce - mesta, o aké zabezpečenie dopravy žiadate)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Požiadavka je požadovaná pre počet osôb: ........... (uveďte pre aký počet sa žiada)
* Uvedené tlačivo vyplňte samostatne na jednu požiadavku, doplniť o ďalšiu požiadavku
je možné v prípade nadväznosti na požadovanú zmenu (nadväzujúci spoj na tej istej alebo inej
linke)
Dátum podania: ......................................
Požiadavku predkladá: (uviesť meno a priezvisko žiadateľa, kontaktnú adresu, e-mail)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Zároveň Vás informujme, že predmetná požiadavka bude spracovávaná pre účel „Tvorby
cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021“ a preto v prípade, že uvediete svoje osobné
údaje je potrebné vyplniť priložený „Súhlas so spracovaním osobných údajov ...“.

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
„Tvorba cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021“

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov a v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) a čl. 7 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)
Titul, meno, priezvisko: …………………………………………………………………………………
Dátum narodenia: ..………………………………………………………………………………………
Bydlisko: ...………………………………………………………………………………………………
Kontaktné údaje (e-mail/telefón): ...……………………………………………………………………
Svojím podpisom udeľujem prevádzkovateľovi Prešovskému samosprávnemu kraju, Námestie
mieru č. 2, 080 01 Prešov, IČO: 37870475 (ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním
mojich osobných údajov pre účel „Tvorby cestovných poriadkov na obdobie 2020/2021“ v rozsahu:
- titul, meno a priezvisko,
- bydlisko,
- e-mail, telefón.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym, informovaným
a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie do naplnenia účelu spracúvania,
resp. 30 dní po mojom odvolaní súhlasu.
Pred udelením súhlasu som bol/-a informovaný/-á o nasledujúcich skutočnostiach:
- moje osobné údaje, ktorých poskytnutie je dobrovoľné, budú uchovávané počas obdobia
platnosti súhlasu a nebudú spracúvané na žiaden iný účel, než na ten, na ktorý boli získané.
- ako dotknutá osoba mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k mojim osobným
údajom, ktoré sa ma týkajú, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov.
- v odôvodnenom prípade mám ako dotknutá osoba právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
- beriem na vedomie, že cezhraničný prenos mojich osobných do tretej krajiny sa
neuskutočňuje.
- beriem na vedomie, že nedochádza k automatizovanému rozhodovaniu, vrátane profilovania.
Svoje právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas
udelený, môžem ako dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
- e-mailovou žiadosťou zaslanou na adresu sona.slovjakova@vucpo.sk
- telefonicky (+421 051 7081146) alebo
- zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR odvolanie súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho
odvolaním.
V Prešove dňa: ...................................
___________________________
podpis dotknutej osoby

