
žiak - študent (DK) ŤZP, ŤZP-S vydanie
občianska (DK) občan nad 70 rokov zmena

X Vašu požiadavku označte krížikom

Dátum

Škola
potvrdzujem, že menovaný(á) je v školskom roku  /
žiakom* / študentom* našej školy v ročníku
Dátum

Žiadateľ o dopravnú kartu predloží: Žiadateľ o predĺženie platnosti predloží:
1. Vyplnenú žiadosť 1. Vyplnenú žiadosť
2. Občiansky preukaz zákonného zástupcu / RL do 15r. 2. Občiansky preukaz zákonného zástupcu
3. Foto pri výdaji dopravnej karty 3. Dopravnú kartu
 *nehodiace škrtnite RL - rodný list

Slovenská autobusová doprava Žilina, akciová spoločnosť

Vlastnoručný podpis žiadateľa

Otlačok pečiatky školy a podpis

Žiadosť o vydanie/zmenu dopravnej karty (DK)

Žiadateľ potvrdzuje svojim podpisom správnosť údajov. V prípade poskytnutia nesprávnych údajov k predmetu žiadosti 
zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi.

Adresa

Vyplní vydavateľ

Dopravná karta:

Dátum vydaniaČíslo DK

Vy
pln

í ž
iad

at
eľ

alebo podpis zákonného zástupcu

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním svojich osobných údajov a fotografie** v spoločnosti SAD Žilina, a.s.. 
Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje budú spracované výhradne pre potreby SAD Žilina, 
a.s., pre účely vydania dopravnej karty na cestovné v autobuse v zmysle Článku 6 a 7 nariadenia Európskeho Parlamentu a 
Rady EÚ č. 216/679 GDPR a § 13 a § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. Súhlas je poskytnutý na 
dobu platnosti dopravnej karty.
Po skončení platnosti  dopravnej karty  súhlasím s likvidáciou osobných údajov bez písomného oznámenia.

e-mail
Telef.

Meno
Priezvisko

PSČ
Mesto

Dátum nar.

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY (iba denná forma štúdia) žiacka DK
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V
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Získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje 
spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom a informácie o účele spracúvania osobných údajov; kategórii 
spracúvaných osobných údajov; identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, 
najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné; dobe uchovávania osobných údajov,  ak to nie je 
možné, informáciu o kritériách jej určenia; práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich 
vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov; práve podať návrh na začatie 
konania podľa Článku 13 až 21 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 216/679 GDPR a § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.; zdroji 
osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby; existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane 
profilovania podľa Článku 22 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 216/679 GDPR § 28 ods. 1 a 4 zákona č. 18/2018 Z.z.; v 
týchto prípadoch poskytne prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných 
dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So 
zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov. 

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak
a) dotknutá osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných 
údajov,
b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie 
ich použitia,
c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie 
právneho nároku, alebo
d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa Článku 21 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 216/679 
GDPR a § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z., a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad 
oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Vlastnoručný podpis žiadateľa alebo podpis 
zákonného zástupcu

Protokol o poučení užívateľa dopravnej karty

Práva dotknutých osôb

V prípade straty funkčnosti dopravnej karty môže držiteľ karty v zmysle reklamačného poriadku reklamovať na mieste k tomu určenom 
(zvyčajne výdajné miesto SAD Žilina, a.s.).
Dopravná karta je emitovaná s platnosťou na 5 rokov. Dopravca poskytuje na funkčnosť dopravnej karty záruku 2 roky od jej vystavenia. 
Záruka sa nevzťahuje na poškodenie DK, ktoré vzniklo nedodržaním podmienok určených v bode 4. tohto poučenia.

Po zakúpení dopravnej karty sa táto stáva majetkom cestujúceho (držiteľa).

Stratu, resp. odcudzenie DK treba bezodkladne nahlásiť na výdajné miesto SAD Žilina, a.s.

Za stratenú, odcudzenú a poškodenú DK sa náhrada neposkytuje.

Dopravná karta je elektronickým nosičom údajov na autobusovú dopravu zabezpečovanú Slovenskou autobusovou dopravou Žilina, 
akciová spoločnoť (ďalej len SAD Žilina, a. s.) , prevádzky Čadca, Martin, Žilina. Jej použitie je možné v pravidelnej autobusovej doprave.

Podmienky používania dopravnej karty upravujú obchodné podmienky spoločnosti.

Dopravnú kartu môžete používať ako tzv. „elektronickú peňaženku“, ktorá umožňuje bezhotovostnú platbu jednorazového cestovného a 
dovozného, vkladanie elektronických peňazí na kartu (ďalej len „nabíjanie elektronickej peňaženky“), a to v dopravných prostriedkoch 
vydavateľa alebo príjemcu a na predpredajných miestach vydavateľa alebo osôb zmluvne k tomu poverených vydavateľom.

Dopravnú kartu môžete používať ako tzv. „elektronický časový predplatný cestovný lístok“ (v mestskej hromadnej doprave).
Pre dosiahnutie dlhodobej funkčnosti a spoľahlivosti je potrebné s kartou zachádzať s najväčšou opatrnosťou. To znamená, že karta musí 
byť uchovávaná tak, aby nedochádzalo k jej priehybu, odreniu, nalomeniu alebo inému mechanickému namáhaniu.
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