INFORMACE PRO ŽADATELE O VYDANÍ PRŮKAZKY
Vydání průkazky:
1. Podmínky pro výdej průkazky stanovuje Tarif MHD
a Smluvní přepravní podmínky Dopravního podniku
města Ústí nad Labem a.s. (dále jen „dopravce“).
2. Průkazka ve spojení s časovým kupónem tvoří časovou
předplatní jízdenku nepřenosnou. Podmínky, kdy
je časová předplatní jízdenka nepřenosná platná
a podmínky, za kterých je neplatná, stanovuje Tarif
MHD a Smluvní přepravní podmínky dopravce.
3. Žadatel je povinen k řádně vyplněné a podepsané
žádosti předložit vždy novou fotografii o rozměrech
3,5 x 4,5 cm, v provedení podle § 6 a podle přílohy
č. 9 vyhl. č. 177/2000Sb., kterou se provádí zákon
o evidenci obyvatel, zákon o občanských průkazech
a zákon o cestovních dokladech (foto na OP, cestovní
pas), ve znění pozdějších předpisů. Fotografie nesmí
vykazovat známky poškození nebo předchozího použití.
4. Cestující má právo vlastnit pouze jednu platnou
průkazku.
5. Učni, studenti středních a vysokých škol doplní žádost
potvrzením o studiu. Podmínky, za kterých lze přiznat
nárok na časový kupón studentský, jsou stanoveny
Tarifem MHD dopravce.
Informace k ochraně osobních údajů:
1. Žadatel, u osob do 18 let jeho zákonný zástupce,
uděluje svým podpisem dopravci zcela dobrovolně
souhlas se zpracováním osobních údajů.
V automatizovaném systému dopravce pro výdej
průkazek a časových kupónů budou zpracovávány
pouze osobní údaje uvedené pod číslem 1 až 8
na přední straně této žádosti. Dopravce je podle
zákona o ochraně osobních údajů povinen ověřovat
správnost zpracovávaných osobních údajů.
2. Žadatel, u osob do 18 let jeho zákonný zástupce, bere
na vědomí, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné
a že je oprávněn poskytnutí osobních údajů dopravci
odmítnout. Dopravce bez poskytnutí osobních údajů
žádosti o vydání průkazky nemůže vyhovět a žadatel
má možnost využít pro vstup do smluvního vztahu
s dopravcem jízdní doklady, jejichž zakoupení
nevyžaduje poskytnutí osobních údajů.
3. Dopravce prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat
výhradně pro svojí potřebu za účelem:
- zaznamenání nároku na slevu dle Tarifu MHD,
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- zpětného výkupu nevyužitého nebo částečně
využitého časového kupónu,
- snížení přirážky k jízdnému dle zásad stanovených
ve Smluvních přepravních podmínkách,
- evidence držitelů časových předplatných jízdenek
nepřenosných.
Dále prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávat
pouze osoby oprávněné ke zpracování těchto údajů,
které jsou vázány mlčenlivostí podle § 15 zákona
č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
Osobní údaje zákonného zástupce jsou nezbytné
k identifikaci osoby, která vyslovila souhlas se
zpracováním osobních údajů žadatele, který nedosáhl
věku 18 let a nebudou se elektronicky zpracovávat.
Žadatel, u osob do 18 let zákonný zástupce, berou
na vědomí, že mají právo svůj souhlas se zpracováním
osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu
musí mít být písemnou formou.
Dopravce se zavazuje, že likvidaci osobních údajů
provede:
- po uplynutí 3 let od posledního vydání časového
kupónu k průkazce, čímž dojde k zneplatnění
průkazky bez ohledu na datum platnosti na průkazce
vyznačeném nebo
- po uplynutí doby platnosti průkazky za předpokladu,
že si žadatel, u osob do 18 let jeho zákonný zástupce,
nepožádá o vystavení nové průkazky nebo
- v případech, kdy žadatel, u osob do 18 let zákonný
zástupce, písemnou formou požádá dopravce
o likvidaci zpracovávaných osobních údajů.
Správce tímto informuje žadatele, u osob do 18 let
zákonného zástupce, o jeho právu přístupu k osobním
údajům.
Žadatel, u osob do 18 let zákonný zástupce, je oprávněn
kdykoliv písemně požádat správce o sdělení, jaké
osobní údaje o něm zpracovává. Správce má právo
za poskytnutí informace požadovat přiměřenou
náhradu.
Pokud žadatel, u osob do 18 let zákonný zástupce,
zjistí, že došlo k porušení povinnosti správcem, má
právo požadovat po správci resp. zpracovateli vysvětlení nebo požadovat odstranění vzniklého stavu
nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů
s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

Správcem pro účely zpracování osobních údajů je:
Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.,
Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
IČ 25013891; DIČ CZ25013891
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 945
e-mail: dpul@dpmul.cz
http://www.dpmul.cz

V Ústí nad Labem dne

podpis žadatele

podpis zákonného zástupce

podpis oprávněné osoby dopravce

