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 SKAND Skalica, spol. s r. o., Nádražná 26, 909 01 Skalica 

 

 

ŽIADOSŤ O VYDANIE ČIPOVEJ KARTY 
na zľavnené cestovné MHD pre dôchodcov 

 
TYP KARTY : zľavnené cestovné MHD (* 
 

Meno,  priezvisko, 
titul 

  
 

Trvalé bydlisko 
  
 

Dátum narodenia 
 

 
Oznamujeme Vám ako užívateľovi čipovej karty, ktorá slúži ako platobný a preukazný prostriedok pri cestovaní 
v autobusoch spoločnosti SKAND Skalica, spol. s r. o. v zmysle nariadenia (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických 
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov v znení platných predpisov, že spoločnosť: 
 
SKAND Skalica, spol. s r.o.,  so sídlom: Nádražná 26, 909 01  Skalica,  IČO: 34101560, zastúpená: Jánom 
Kotvanom, konateľom spoločnosti, tel: 034/6644392, mail: gdpr@skand.sk, 
 
bude spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu uvedenom na žiadosti o vydanie čipovej karty výlučne za účelom 
personifikácie, vydávania a predaja čipových kariet, ktoré slúžia na úhradu cestovného a preukázanie nároku na 
zľavu z cestovného. 
 
Dané osobné údaje budú uchované po dobu platnosti dopravnej karty, t.j. 5 rokov a lehoty potrebnej na 
vysporiadanie zostatku na karte. Po uplynutí tejto doby budú osobné údaje vymazané.  
 
Vaše osobné údaje nebudú použité na marketingové účely, ani nebudú prenášané do tretích krajín.  
 
Poskytnutie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy.  
Dotknutá osoba je povinná osobné údaje v rozsahu osobných údajov uvedených v tejto žiadosti poskytnúť. 
V prípade neposkytnutia osobných údajov podľa predchádzajúcej vety nie je možné kartu vydať.  
 
Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne na 
výdajnom mieste SKAND Skalica máte právo:  
a) žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich 
osobných údajov,  
b) namietať spracúvanie svojich osobných údajov,  
c) na prenosnosť osobných údajov,  
d) podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. 
 
Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné.  
 
Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu spoločnosti. Odvolanie 
súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.  
 
Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté údaje sú pravdivé, aktuálne a boli poskytnuté slobodne.  
 
 

 

 

   V Skalici dňa ...................................                  ............................................................................................. 
                                                                               Vlastnoručný podpis dotknutej osoby pre udelenie  
             súhlasu so spracovaním osobných údajov  
 

 

* Pre uplatnenie nároku na zľavnené cestovné MHD je potrebné predložiť 

k nahliadnutiu Rozhodnutie o poberaní dôchodku. 
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Poučenie pre užívateľa čipovej karty 

 
1. Čipová karta je elektronickým nosičom údajov pre potreby autobusovej dopravy. 

Jej použitie je možné na všetkých autobusových linkách. 
 

2. Čipovú kartu je možné využívať ako doklad na preukázanie nároku na zľavnené 
cestovné a zároveň ako elektronickú peňaženku na zakúpenie cestovného lístka. 

 
3. Čipová karta je elektronické zariadenie, ktorého používanie musí spĺňať určité 

podmienky, a to: 
 nesmie sa namáhať, ohýbať a lámať, 
 nesmie prísť do styku s elektrickým prúdom, elektrickým výbojom alebo 

silným magnetickým poľom, 
 nesmie prísť do styku s vysokou teplotou. 

 
4. V prípade nefunkčnosti čipovej karty môže cestujúci kartu v zmysle 

reklamačného poriadku reklamovať na mieste k tomu určenom (výdajné miesto 
SKAND Skalica). 
 

5. Dopravca poskytuje na čipovú kartu záruku 2 roky od jej predaja. Záruka sa 
nevzťahuje na mechanické poškodenie čipovej karty, ktoré vzniklo nedodržaním 
podmienok určených v bode 3. tohto poučenia. 

 
6. Po zakúpení sa čipová karta stáva majetkom cestujúceho, platnosť čipovej karty, 

nosiča preukazu, je 5 rokov od zakúpenia a nie je možné ju predlžovať.  
 
7. Stratu alebo odcudzenie čipovej karty treba bezodkladne nahlásiť na výdajné 

miesto SKAND Skalica. 
 
8. Za stratenú, odcudzenú a mechanicky poškodenú čipovú kartu sa náhrada 

neposkytuje. 
 
9. Žiadateľ potvrdzuje správnosť uvedených údajov. V prípade poskytnutia 

nesprávnych údajov k predmetu žiadosti zodpovedá za škodu spôsobenú 
dopravcovi. 

 
10. Cena čipovej karty - nosiča je 4,00 EUR. 

 
 
        SKAND Skalica, spol. s r. o. 

 


