Prevádzkovateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice
IČO: 31 701 914

Sprostredkovateľ:
TransData s.r.o.
Jašíkova 2, 821 03 Bratislava
IČO: 35 741 236

INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účel spracúvania: V zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon 122/2013“) sa vymedzuje účel spracúvania
osobných údajov na: a) evidenciu osôb, ktoré požiadali dopravcu alebo ďalších poskytovateľov
služieb o komerčné zľavy, preukázali nárok na poskytnutie zľavy, prípadne na vydanie duplikátu,
alebo dodatočné preukázanie platnosti; b) pre potreby vymáhania cestovného resp. dovozného
a úhrad v prípade porušenia tarifno-prepravných podmienok a ak tarifou stanovené úhrady neboli
zaplatené priamo zamestnancovi prepravnej kontroly vo vozidle.
Poskytovanie osobných údajov v rozsahu: číslo a druh dokladu, fotografia, meno, priezvisko, titul,
bydlisko, dátum narodenia /u zákonného zástupcu meno, priezvisko, bydlisko, dátum narodenia/ je
dobrovoľné. Osobné údaje nebudú prevádzkovateľom zverejnené, budú použité len pre internú
potrebu prevádzkovateľa. Dôsledkom odmietnutia poskytovania údajov je strata nároku na využitie
zľavy na cestovnom, ako aj ostatných zliav a výhod poskytovaných ďalšími subjektmi, ktoré sú
určené pre držiteľov karty, ale nie nároku na poskytnutie služby – prepravy v cene základného
cestovného lístka.
Práva dotknutých osôb sú popísané v §28 zákona 122/2013.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov:
1. Súhlasím so spracúvaním uvedených osobných údajov vrátane fotografie (snímok tváre) pre účely
stanovené prevádzkovateľom na čas 7 rokov od vydania BČK a následnú archiváciu.
Číslo BČK - SNR : ...................................................................................
2. Súhlasím so všeobecnými obchodnými podmienkami pre užívanie mestskej karty Košice.
Som si vedomý/á následkov úmyselného zatajenia alebo pozmenenia údajov. Miestoprísažne
prehlasujem, že nie som trvale zárobkovo činný/á (platí pre žiadateľa študenta, poslucháča denného
štúdia).
Vlastnoručným podpisom potvrdzujem správnosť zaznamenaných osobných údajov a oboznámenie
sa s účelom spracúvania osobných údajov.
Meno a priezvisko majiteľa BČK

.........................................................................
uviesť čitateľne

Podpis žiadateľa alebo jeho zákonného zástupcu ....................................................
Podpis zamestnanca .................................
Formulár DPMK/2017

V Košiciach ...............................

