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ŽÁDOST O ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ        
 O KONČÍCÍ PLATNOSTI ČASOVÉ PŘEDPLATNÍ JÍZDENKY MHD 

a dalších službách                                         
a souhlas se zpracováním osobních údajů podle §5 odst. 5 zákona č. 101/2000 Sb.,    

o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů 

ŽADATEL(KA) 

Příjmení 

Příjmení, jméno zákonného zástupce (vyplní se pouze u žadatelů mladších 18 let) 

 

Jméno   Titul 

Datum narození 

• informace o konci platnosti časové předplatní jízdenky MHD 

ŽÁDÁM O ZASÍLÁNÍ: 

• informace za účelem nabízení obchodu a služeb 

• aktualit z provozu MHD 

 Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. 
 Novohradská 738/40, 370 33  České Budějovice 

 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
 v Českých Budějovicích – spis. zn.: oddíl B, vložka 868, IČ: 25166115 

Číslo průkazu MHD 

SMS – tel. číslo: 

e-mail: 

e-mail: 

e-mail: 

SMS – tel. číslo: 

SMS – tel. číslo: 



            

Informace pro žadatele 

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 zpracovány pouze osobní údaje uvedené v 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. 

3. Dopravce prohlašuje, že osobní údaje bude zpracovávat výhradně pro svoji potřebu za účelem zasílání informací 
o končící platnosti časové předplatní jízdenky, nabízení obchodu a služeb, aktualit z provozu MHD 
prostřednictvím elektronické pošty nebo SMS zprávy v evidenci držitelů časových předplatních jízdenek.  
Dopravce dále prohlašuje, že osobní údaje budou zpracovávat pouze osoby oprávněné ke zpracování těchto 
údajů, které jsou vázány mlčenlivostí podle §15 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 
pozdějších předpisů. 

4. 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. 

5. Žadatel, u osob do 18 let zákonný zástupce, bere na vědomí, že má právo svůj souhlas se zpracováním 
osobních údajů kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu musí být učiněno písemnou formou a doručeno dopravci. 

6. Dopravce se zavazuje, že likvidaci osobních údajů provede v případech, kdy žadatel, u osob do 18 let zákonný 
zástupce, písemnou formou požádá dopravce o likvidaci zpracovávaných osobních údajů. 

7. Dopravce jako správce osobních údajů tímto informuje žadatele, u osob do 18 let zákonného zástupce, o jeho 
právu přístupu k osobním údajům. 

8. Žadatel, u osob do 18 let zákonný zástupce, je oprávněn kdykoliv písemně požádat dopravce o sdělení, jaké 
osobní údaje o něm zpracovává. Dopravce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou náhradu.  

9. Pokud žadatel, u osob do 18 let zákonný zástupce, zjistí, že došlo k porušení povinnosti dopravcem, má právo 
požadovat po dopravci vysvětlení nebo požadovat odstranění vzniklého stavu nebo se obrátit na Úřad pro 
ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě. 

Žadatel bere na vědomí, že zasílané informace mají pouze charakter upozornění a dopravce nenese žádnou 
odpovědnost za případné nedoručení informace a za plnění tarifních povinností žadatele.  

 

Správce pro účely zpracování osobních údajů: 

 Dopravní podnik města České Budějovice, a. s. 
 Novohradská 738/40, 370 33  České Budějovice 

 IČ: 25166115; DIČ: CZ25166115 
 Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

 v Českých Budějovicích – spis. zn.: oddíl B, vložka 868 
 http://www.dpmcb.cz 

 

 

V Českých Budějovicích dne  
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podpis žadatele 

  

podpis zákonného zástupce 
(u žadatelů mladších 18 let) 

podpis oprávněné osoby dopravce 


