INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
-ŽIADANKASúhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa článku 7 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom
pohybe takýchto údajov ( ďalej len „GDPR“ alebo „Nariadenie“) a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 18/2018 Z. z.“) a informácie
o právach dotknutej osoby špecifikované v článkoch 13 a nasl. GDPR a §§ 19 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z.
Prevádzkovateľ (dopravca zabezpečujúci mestskú hromadnú dopravu /MHD/ v Prešove):
Dopravný podnik mesta Prešov, akciová spoločnosť
Bardejovská 7
080 06 Ľubotice
IČO : 31718922
Tel. č. : 051/7470211
e-mail: dpmp@dpmp.sk
Kontakt na zodpovednú osobu: pra@dpmp.sk
Dotknutá osoba (žiadateľ):
Meno a priezvisko: ............................................................................................................
Dátum narodenia: ..............................................................................................................
Adresa: ..............................................................................................................................
Ak je žiadateľ dieťa do 16 rokov veku, uviesť:
- názov a adresu školy, ktorú navštevuje: .........................................................................
.........................................................................................................................................
Ak ide o maloletého, jeho zákonný zástupca uvádza svoje identifikačné údaje v rozsahu:
Meno a priezvisko............................................................................................................

Ako dotknutá osoba týmto udeľujem súhlas prevádzkovateľovi so spracúvaním svojich osobných
údajov v rozsahu vyššie uvedenom, vrátane fotografie (snímok tváre) na účel
 spracúvania osobných údajov osôb, ktoré požiadali prevádzkovateľa o predaj (vydanie) bezkontaktnej
čipovej karty (BČK), ktorá je elektronickým nosičom tarifných údajov alebo o predaj kmeňového listu
(KL) z dôvodu tarifného vybavenia pre využívanie bezplatnej prepravy alebo zľavnenej prepravy
mestskou hromadnou dopravou (MHD) v Prešove.
.....................................................................................
vlastnoručný podpis dotknutej osoby
(žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca)

Ako dotknutá osoba som si vedomá, že
 poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné a vážne,
 všetky poskytnuté uvedené osobné údaje sú pravdivé, úplné, správne a aktuálne,
 predložené potvrdenia a doklady pre získanie BČK alebo KL a pre uplatnenie nárokov na
bezplatnú prepravu alebo zľavnenú prepravu MHD v Prešove sú pravdivé, úplné, správne
a aktuálne:
OP *

Pas *

Rodný list *

Výmer o dôchodku*

Potvrdenie o návšteve školy * Iné*

Preukaz ZŤP*







súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu piatich (5) rokov odo dňa ich
poskytnutia,
som bola informovaná o práve kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním mojich osobných
údajov s tým, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním (článok 7 ods. 3 GDPR a § 14 ods. 3 zákona
č. 18/2018 Z. z.),
súhlas môžem kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu
prevádzkovateľa, odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia,
dopravca mi pred získaním mojich osobných údajov poskytol podľa článku 13 a 14 GDPR a §§ 18
a 19 zákona č. 18/2018 z. z. všetky informácie vrátane informácií o mojich právach ako dotknutej
osoby špecifikovaných v článkoch 15 až 21 GDPR a §§ 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z.;
ako dotknutá osoba mám právo
 požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom,
o získať potvrdenie, že sa moje osobné údaje spracúvajú,
o vedieť - na aký účel prevádzkovateľ spracúva moje osobné údaje,
- ktoré moje osobné údaje spracúva,
- komu spracúvané moje osobné údaje poskytuje,
- ako dlho budú spracúvané moje osobné údaje uchovávané,
- odkiaľ moje osobné údaje získal (informácie o zdroji),
 na opravu svojich osobných údajov vrátane práva na doplnenie svojich osobných údajov,
 na vymazanie svojich osobných údajov (právo byť zabudnutý),
 na obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
 na prenosnosť svojich osobných údajov (právo dotknutej osobe uľahčiť premiestňovanie,
kopírovanie či preskupovanie vlastných osobných údajov z jedného informačného
prostredia do druhého),
 namietať spracúvanie (vrátane profilovania) svojich osobných údajov,
 podať na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07
Bratislava, návrh na začatie konania na ochranu osobných údajov podľa § 100 zákona č.
18/2018 Z. z. ak mám podozrenie, že moje osobné údaje sú spracúvané neoprávnene,
 svoje práva, o ktorých som bola ako dotknutá osoba informovaná, si môžem uplatniť u prevádzkovateľa prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami; v
prípade požiadania o ústne poskytnutie informácií, tieto je možné poskytnúť po preukázaní
totožnosti,
 informácie, ktoré ako dotknutej osobe mi poskytol prevádzkovateľ sú súčasťou Prepravného
poriadku mestskej hromadnej dopravy v Prešove a sú zverejnené aj na jeho webovom sídle
www.dpmp.sk v časti Ochrana osobných údajov,
 v plnej miere zodpovedám za prípadnú škodu vzniknutú prevádzkovateľovi z poskytnutia
nepravdivých a neúplných, nesprávnych a neaktuálnych osobných údajov,
 odmietnutie poskytnutia osobných údajov a súhlasu s ich spracúvaním má za následok stratu
nároku na využitie bezplatnej prepravy alebo zľavnenej prepravy MHD, ako aj nemožnosť
riešenia prípadnej reklamácie súvisiacej s mojou bezplatnou prepravou alebo zľavnenou
prepravou MHD, či vydania duplikátu BČK alebo KL.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Prešov, dňa .................................
..................................................................
vlastnoručný podpis dotknutej osoby
(žiadateľ alebo jeho zákonný zástupca)

* predložený doklad podčiarknuť

