Informácia o spracovaní osobných údajov
pri predaji BČK alebo KL

podľa článkov 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (
ďalej len „ Nariadenie“) a §§ 19 a 20 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov ( ďalej len „zákon“) :
Prevádzkovateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice, kontakt : tel.č : 055/6407111,e-mail: dpmk@dpmk.sk
IČO: 31 701 914
Zodpovedná osoba : ochranaudajov@dpmk.sk
Pre vydanie bezkontaktnej čipovej karty (ďalej len BČK) alebo kmeňového listu ( KL) je potrebné
spracovávať Vaše osobné údaje v rozsahu – fotografia, meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum
narodenia, druh a číslo dokladu, v prípade zákonného zástupcu rovnaké osobné údaje o ňom.
Tieto osobné údaje spracovávame na účel evidencie žiadateľov o zľavy poskytované dopravcom a
vymáhania cestovného resp. dovozného a sankčnej úhrady v prípade porušenia tarifnoprepravných podmienok.
Dané osobné údaje budú uchované po dobu 10 rokov od vydania karty, po dobu platnosti KL
(uvedená na žiadanke) a následnej archivácie v súlade s registratúrnym poriadkom
prevádzkovateľa. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú
profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Tieto osobné údaje dopravca poskytuje : správcovi programového vybavenia, ktorý je uvedený na
webovej stránke www.dpmk.sk, právnemu zástupcovi.
Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej
organizácii.
Na základe písomnej žiadosti, elektronickou formou alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo :
- Žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie
spracúvania osobných údajov;
- Namietať spracúvanie svojich osobných údajov
- Na prenosnosť osobných údajov;
- Podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
Odmietnutie poskytnutia osobných údajov má za následok stratu nároku na využitie bezplatnej
a zvýhodnenej prepravy MHD, nie však nároku na poskytnutie služby – prepravy v cene
základného cestovného lístka.
Na spracovanie osobných údajov je potrebný Váš súhlas/ súhlas Vášho zákonného
zástupcu.
Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie tohto súhlasu je dobrovoľné. Súhlas môžete
kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu prevádzkovateľa alebo
doručením na Zákaznícke centrum prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho
doručenia.
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV :
Súhlasím so spracovaním osobných údajov v rozsahu a na účel uvedený v tejto informácii.
Zároveň vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté
slobodne.
Meno a priezvisko ....................................................
Bydlisko......................................................................
V .................................... dňa .....................................
..........................................
podpis dotknutej osoby
Táto informácia so súhlasom so spracovaním osobných údajov je neoddeliteľnou súčasťou žiadanky
o vydanie BČK alebo KL
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-2Prevádzkovateľ:
Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská 6, 043 29 Košice
IČO: 31 701 914

ŽIADANKA O VYDANIE BEZKONTAKTNEJ ČIPOVEJ KARTY (BČK)
Zoznam osobných údajov

Číslo žiadanky:

Žiadateľ

Zákonný zástupca

Fotografia: snímok tváre
Meno:
Priezvisko:
Titul:
Bydlisko:
Mesto:
Dátum narodenia:
Druh a číslo dokladu:
*Telefón: ..........................
Podtyp karty .......................................................
Cena karty: ..................
Dátum vydania:

Meno:
Priezvisko:
Titul:
Bydlisko:
Mesto:
Dátum narodenia:

Upozornenie:
osobné údaje z technických dôvodov je možné
zobraziť na karte v rozsahu 24 znakov.

Editácia personifikovanej BČK
Dátum zmeny: ....................... poplatok .............

Prehlásenie: Prehlasujem, že som sa oboznámil/a 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 prevzatie
BČK.

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

............................................................................
podpis žiadateľa alebo jeho zákonného zástupcu

Nárok na zľavnenú prepravu overený na základe dokladu (podčiarknuť)
OP

PAS

rodný list

preukaz poistenca

potvrdenie o návšteve školy - šk.rok ........../.............

výmer o dôchodku

preukaz ŤZP

iné ............................................................

Poznámka: potvrdenie o návšteve školy zostáva súčasťou žiadanky

....................................................................
pečiatka a podpis zamestnanca DPMK, a.s.
* nepovinný údaj
Formulár DPMK 252/5-05/18

