ČP : .................................................
Informácie

eurobus, a.s.

Žiadosť o vydanie preukazu na žiacku (študentskú)
zľavu cestovného
Meno : ..........................................................................................................................................
Priezvisko : ..................................................................................................................................

pre žiadateľov žiackych zliav v doprave

Obdržali ste žiadanku na zľavu cestovného.
Čo je Vašou povinnosťou?
-

Dôsledne vyplniť všetky pretlačené riadky k požadovanej zľave. Okrem osobných údajov
vyplňte presný názov školy. Dať potvrdiť školou na daný akademický školský rok. Na
žiadanke nesmie chýbať podpis žiadateľa.

-

Čím skôr predložiť výdajni eurobus, a.s. školou potvrdenú žiadanku a osobný preukaz,
u maloletých deti rodiča, alebo zákonom ustanoveného opatrovníka predložia rodný list
žiadateľa.

Bydlisko :................................................................ Ulica č. :......................................................

Dátum narodenia: ........../........./.................

Výdaj žiackeho preukazu.
Žiadateľ potvrdzuje svojín podpisom správnosť údajov. V prípade poskytnutia
nesprávnych údajov k predmetu žiadosti zodpovedá za škodu spôsobenú dopravcovi.
Svojim podpisom zároveň potvrdzujete, že sme vás v zmysle platnej legislatívy informovali o tom, že
ako prevádzkovateľ systému budeme spracúvať vaše osobné údaje v hore uvedenom rozsahu bez vášho
súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné na plnenie si
zmluvných vzťahov, v ktorej vystupujete ako jedna zo zmluvných strán. (čl.6 odsek 1, písmeno b
Nariadenia EP 2016/679). Vaše osobné údaje budú spracovávané do ukončenia platnosti karty a ešte 30
dní po skončení platnosti. Po tejto dobe budú Vaše osobné údaje vymazané. Prevádzkovateľom
systému predaja čipových kariet je eurobus, a.s., Staničné námestie 9, 042 04 Košice, IČO: 36 211
079, IČ DPH: SK2020062352. Kontaktný e-mail: ochrana@eurobus.sk. Ak máte podozrenie, že Vaše
osobné údaje sú neoprávnene spracúvané, máte právo podať návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov podľa § 100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so
sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava

..............................................
Podpis žiadateľa
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Riaditeľstvo školy – učilišťa ( názov ) : ................................................................
potvrdzujem, že menovaný (á) je v školskom roku : ..........................................
žiakom ( poslucháčom ) našej školy v .....................ročníku.
V ...................................................dňa..............................

.........................................
pečiatka a podpis školy

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-

-

Nový preukaz obdržíte vo forme bezkontaktnej čipovej karty ( ČK ). Záruku na ČK t.j.
reklamáciu si určuje výrobca podľa zákona.
Personifikácia nového preukazu a jeho kompletizácia je časovo náročnejšia, preto ho
dopravca pripraví k prevzatiu cca do 10min. od podania žiadanky, aby sa znížili
čakacie časy na začiatku školského roka, preto si tento preukaz môžete vybavovať
predbežne cez školský rok alebo cez prázdniny
Nový preukaz si nebude vyžadovať každoročnú výmenu ( obnovu ), iba jeho aktualizáciu,
čo je prínosom v ďalších obdobiach. Preukaz je stále majetkom dopravcu. V prípade
porušenia platného prepravného poriadku a tarify mu môže dopravca preukaz odobrať.

Platnosť a použitie preukazu ako elektronická peňaženka
-

Preukaz po aktualizácii údajov, predaji a doplnení kreditu je platný.

-

Platnosť ČK je praktický neobmedzene niekoľko rokov no platnosť žiackej zľavy je časovo
presne určená podľa dopravnej tarify.

-

Držiteľ preukazu si kredit môže zakúpiť v autobuse, alebo výdajni eurobusu,a.s., len po
priložení ČK na čítacie zariadenie strojčeka.

-

O zaplatení ceny kreditu platiteľ obdrží príslušný dopravný daňový doklad.

-

Preukazy „ Žiak –Student” platí zľava na obdobie zvýraznené na preukaze

-

Keď na preukaze nieje vyznačená platnosť zľavy, preukaz je neplatný na žiacku zľavu.

Pri porušení dopravnej tarify, je možne odobrať držiteľovi ČK žiacku zľavu.
Zľavu za dopravcu potvrdil dňa :.......................
POZORNE SI PREČÍTAJTE POKYNY !

................................................
Podpis a pečiatka

