Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť, Bardejovská 7, 080 06 Ľubotice
dopravca – prevádzkovateľ
ŽIADANKA
Žiadateľ
Meno a priezvisko: ............................................................................................................
Dátum narodenia: ..............................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
Ak je žiadateľ dieťa do 16 rokov veku, uviesť:
- názov a adresu školy, ktorú navštevuje: .........................................................................
.........................................................................................................................................

- zákonného zástupcu
Meno a priezvisko............................................................................................................
Adresa: ............................................................................................................................

Žiadateľ, resp. zákonný zástupca žiada o predaj (vydanie) bezkontaktnej čipovej karty (ČK), ktorá je
elektronickým nosičom tarifných údajov alebo o predaj kmeňového listu (KL).
Žiadateľ, resp. zákonný zástupca poskytuje osobné údaje prevádzkovateľovi za účelom ich
spracúvania na vedenie evidencie o nárokoch na bezplatnú alebo zľavnenú prepravu, pre potreby
vymáhania cestovného a sankčnej úhrady za cestovanie bez platného cestovného lístka (porušenie tarifných
podmienok), vybavovania reklamácie alebo sťažnosti, pre vydanie duplikátu ČK alebo KL.
Žiadateľ, resp. zákonný zástupca osobné údaje poskytuje na dobu piatich (5) rokov odo dňa ich
poskytnutia.
Žiadateľ, resp. zákonný zástupca svojim vlastnoručným podpisom potvrdzuje, že:
- súhlasí so spracúvaním poskytnutých osobných údajov pre účely stanovené prevádzkovateľom,
- všetky ním uvedené osobné údaje sú pravdivé a úplné, v plnej miere zodpovedá za to, že ním predložené
potvrdenia a doklady pre získanie ČK alebo KL sú pravdivé a zodpovedajú skutočnosti,
- poskytnutie osobných údajov a súhlas s ich spracúvaním sú dobrovoľné.
Žiadateľ berie na vedomie, že v plnej miere zodpovedá za prípadnú škodu vzniknutú
prevádzkovateľovi z poskytnutia nepravdivých údajov a že odmietnutie poskytnutia osobných údajov má za
následok stratu nároku na využitie bezplatnej alebo zľavnenej prepravy.
Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že v plnom rozsahu bude dodržiavať platné predpisy týkajúce sa ochrany
osobných údajov a bude poskytnuté osobné údaje chrániť pred poškodením a zničením, náhodnou stratou,
zmenou, nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami
spracúvania. Poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s Registratúrnym poriadkom
a registratúrnym plánom DPMP, a. s..

Prešov, dňa .........................................
..........................................................
vlastnoručný podpis žiadateľa

.......................................................................
vlastnoručný podpis zákonného zástupcu

