Žádost číslo**:

KLÁŠTEREC/
fotografie
o rozměru

Jméno a příjmení*:

35 x 45 mm
Datum narození*:

Typ karty**:

SENIOR 65+

Přeji si zaslat upozornění, že je karta
připravena k vyzvednutí, na e-mail *:
*)

vyplní žadatel

**)

vyplní dopravce

Prohlášení a souhlas žadatele:
1) Prohlašuji, že všechny údaje v této Žádosti jsem uvedl pravdivě a přesně, a zavazuji se o jejich
případných změnách vydavatele karty neprodleně informovat.
2) Svým podpisem stvrzuji, že jsem se seznámil se zněním a souhlasím s Podmínkami vydání a
užívání karty, které jsou k nahlédnutí v PIK a na www.autobusy-kv.cz.
3) Zavazuji se neužívat kartu k provádění jakýchkoli transakcí, které by byly v rozporu s
Podmínkami vydání a užívání karty nebo obecně závaznými právními předpisy.
4) Souhlasím se zpracováním osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 (obecného nařízení o ochraně osobních údajů GDPR).
Tyto osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou pro vyrobení osobní karty,
nebudou uloženy v databázi dopravce a tato žádost obsahující osobní údaje bude předána držiteli

Podpis žadatele(ky) /
Podpis zákonného zástupce
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
karty při jejím vyzvednutí.

Kontrolní ústřižek
K žádosti číslo:

KLÁŠTEREC/
Podpis a razítko pracovnice PIK

Datum převzetí:

Prohlášení držitele:
Svým podpisem stvrzuji převzetí čipové karty
*) vyplní dopravce

Podpis držitele(ky)

Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů
1. ÚVODNÍ INFORMACE
Obchodní firma: Autobusy Karlovy Vary, a.s. (dále jen „Společnost“)
se sídlem: Sportovní 578/4, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary
IČ: 253 32 473
je vydavatelem bezkontaktních čipových karet (dále jen „Karta“),
které slouží jako nosič jízdného pro odbavení v MHD KLÁŠTEREC
NAD OHŘÍ. Karta je vydávána ve verzi anonymní přenosná a osobní
nepřenosná. „Společnost“ neprovozuje žádnou databázi osobních
údajů držitelů Karet, v souvislosti s vydáváním osobních
nepřenosných Karet však dochází při výrobě Karty ke zpracování
osobních údajů žadatelů o vydání Karty. Společnost je v souvislosti
s vydáváním Karet registrována jako správce osobních údajů u
Úřadu pro ochranu osobních údajů. Osobní údaje jsou
zpracovávány s informovaným souhlasem subjektů údajů (žadatelů
o vydání karty a jejich zákonných zástupců), přičemž je subjektům
údajů umožněno využít veškerých práv, která jim Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna
2016 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů GDPR) (dále jen
„Zákon“) přiznává.
2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A POUČENÍ O
PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ
2.1. Účel, rozsah a doba zpracování osobních údajů
Osobní údaje jednotlivých žadatelů o vydání osobní nepřenosné
Karty a případně jejich zákonných zástupců (dále také jen „Subjekt
údajů“) jsou zpracovávány výhradně za účelem vydání osobní
nepřenosné Karty a to u žadatelů o vydání Karty v rozsahu jméno a
příjmení, datum narození a fotografie, email a u jejich zákonných
zástupců v rozsahu jméno a příjmení. Osobní údaje jsou
zpracovávány na základě souhlasu Subjektu údajů. Osobní údaje
jsou ve vztahu k Subjektu údajů zpracovávány nejdéle po dobu 90
dnů od podání Žádosti o vydání karty. V souladu s ustanovením
Zákona budou jednotlivé osobní údaje zlikvidovány, jakmile pomine
účel, pro který byly osobní údaje zpracovány.
Správcem zpracovávaných osobních údajů je Společnost Autobusy
Karlovy Vary, a.s. (dále také jen „Správce osobních údajů“). Osobní
údaje subjektů údajů nebudou předávány žádnému dalšímu
subjektu. Osobní údaje jednotlivých Subjektů údajů jsou
zpracovávány manuálně v písemné formě a automatizovaně
v elektronické formě, a to vlastními zaměstnanci Správce osobních
údajů.
2.2. Právo subjektu údajů na přístup k osobním údajům
Každý subjekt údajů má právo požádat Správce osobních údajů o
poskytnutí informace o zpracování jeho osobních údajů, která mu
bude bez zbytečného odkladu předána. Za poskytnutí informace je
správce oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující
náklady nezbytné na poskytnutí informace.
2.3. Dobrovolnost poskytnutí osobních údajů
Subjekt údajů není podle žádného obecně závazného právního
předpisu povinen poskytnout své osobní údaje ani svůj souhlas s
jejich zpracováním za účelem vydání osobní nepřenosné Karty;
poskytnutí osobních údajů a souhlasu s jejich zpracováním je zcela
dobrovolné. Pokud se však Subjekt údajů rozhodne své osobní
údaje nebo souhlas s jejich zpracováním neposkytnout, nebude
moci být navázán smluvní vztah o vydání osobní nepřenosné Karty
mezi vydavatelem Karty a Subjektem údajů jako žadatelem o
vydání Karty. V tomto případě může Subjekt údajů čerpat služby
podle čl. 1 tohoto Souhlasu se zpracováním osobních údajů a
poskytnutí informací a poučení o právech subjektu údajů (dále jen
„Souhlas“), tj. veřejnou dopravu v provozovaných dopravních
prostředcích s použitím anonymní přenosné Karty případně dle
ostatních ujednání Smluvních přepravních podmínek a Tarifu pro
přepravu cestujících.

2.4. Poučení o dalších právech Subjektu údajů
Každý Subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že při zpracování
osobních údajů došlo ze strany Správce osobních údajů k porušení
jeho práv či k porušení povinností stanovených zákonem, může se
domáhat nápravy s využitím všech prostředků, které mu k tomu
platná právní úprava poskytuje (viz § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o
ochraně osobních údajů). Se svými podněty se může klient obrátit i
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
3. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já, níže podepsaná fyzická osoba, v souvislosti s podáním Žádosti o
vydání Karty, uděluji na základě výše uvedených informací a
poučení svůj souhlas se zpracováním mých osobních údajů podle
Zákona, a to Správci osobních údajů, jímž je Společnost Autobusy
Karlovy Vary, a.s., popřípadě jeho právní nástupce. Souhlasím s tím,
aby mé osobní údaje, včetně průkazové fotografie, byly
zpracovávány v rozsahu uvedeném v odstavci 2.1 tohoto Souhlasu,
za účelem uvedeným v odstavci 2.1 tohoto Souhlasu, a to po dobu
podle odstavce 2.1 tohoto Souhlasu. Současně stvrzuji k dnešnímu
dni i do budoucna, že svůj souhlas se zpracováním osobních údajů
dávám před poskytnutím osobních údajů a že se před poskytnutím
osobních údajů, seznámím s informacemi na kontaktních místech,
tj. beru na vědomí, že informace zveřejňované na kontaktních
místech jsou průběžně aktualizovány tak, aby odpovídaly
skutečnosti; aktuální informace proto kdykoli zjistím v kontaktních
místech. Uvědomuji si, že tento souhlas se zpracováním mých
osobních údajů mohu kdykoli zcela či ve vztahu k určitému účelu
odvolat, avšak že odvolání souhlasu se zpracováním mých osobních
údajů za účelem podle odstavce 2.1 tohoto Souhlasu povede k
ukončení smluvního vztahu o vydání Karty mezi mnou a
vydavatelem Karty, Společností Autobusy Karlovy Vary, a.s., a tento
mi nebude moci vydat osobní nepřenosnou Kartu.
Jméno a příjmení*:
....................................................................................................
Dne:..................................................Podpis:...............................
*) nevyplňovat v případě, že žadatel je zastoupen zákonným zástupcem

4. PROHLÁŠENÍ ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE ŽADATELE O VYDÁNÍ
KARTY
Já, níže uvedená fyzická osoba, beru na vědomí, že tento
dokument, včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů, se
vztahuje i na zpracování osobních údajů zákonných zástupců
jednajících za žadatele o vydání Karty a držitele Karty, s tím, že
osobní údaje zákonných zástupců jsou zpracovávány pouze
v nezbytném rozsahu. Proto já, níže podepsaná fyzická osoba, v
souvislosti s podáním žádosti o vydání Karty Subjektem údajů, který
zastupuji jako zákonný zástupce, uděluji na základě výše uvedených
informací a poučení svůj souhlas se zpracováním mých osobních
údajů podle Zákona. Svůj souhlas uděluji k tomu, aby mé osobní
údaje byly zpracovávány společně s osobními údaji Subjektu údajů,
který zastupuji.
Můj souhlas je udělen stejnému Správci osobních údajů
uvedenému v tomto dokumentu, kterému byl nebo bude udělen
souhlas se zpracováním osobních údajů Subjektem údajů, který
zastupuji, to vše v návaznosti na poučení obsažené v tomto
dokumentu; můj souhlas je tedy udělen pro zpracování osobních
údajů v rozsahu uvedeném v odstavci 2.1 tohoto Souhlasu, za
účelem uvedeným v odstavci 2.1 tohoto Souhlasu, a to po dobu
podle odstavce 2.1 tohoto Souhlasu.
Jméno a příjmení zákonného zástupce žadatele o vydání Karty:
....................................................................................................
Dne:..................................................Podpis:...............................

