Žiadosť o evidenciu držiteľa preukazu s externými aplikáciami TransCard
Tento dokument je určený držiteľom preukazu študenta / zamestnanca vysokej školy.

Meno: ......................................................................
Dátum narodenia: ...................................................
Trvalý pobyt
Ulica a číslo domu: ..................................................

Priezvisko: ......................................................................
Tituly: ..................................... (ďalej len „Držiteľ preukazu“)
PSČ a obec: ...................................................................

Vysoká škola: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12, 974 01 Banská Bystrica ...... (ďalej len „Univerzita“)
Fakulta: ................................................................................................................................................................
Ročník: .................................................................... Stupeň štúdia: ...............................................................
Svojim podpisom ako budúci Držiteľ preukazu s externými aplikáciami systému Transcard (ďalej len „preukaz“) potvrdzujem, že
dobrovoľne poskytujem svoje vyššie uvedené osobné údaje spoločnosti (Prevádzkovateľovi) TransData s.r.o. so sídlom M. R. Štefánika 139,
010 01 Žilina, IČO 35 741 236 (ďalej len „TransData“) v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní OU a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica č. 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)
(ďalej len „Nariadenie EÚ 2016/679“ alebo „GDPR“) za účelom plnenia zmluvných/predzmluvných vzťahov a evidencie držiteľov preukazu.
Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov nasledovným spôsobom:
• zabezpečenie multifunkčného použitia preukazu študenta/zamestnanca v externých aplikáciách TransCard v rámci aktivovaných
TransCard aplikácií čipu;
• servisné činnosti a riešenie udalostných operácií spojených s preukazom v rámci systému TransCard;
• uskutočňovanie prenosov mojich osobných údajov pre používanie TransCard aplikácií čipu - osobné údaje sú sprístupnené na čítanie
zmluvným poskytovateľom, ktorých aktuálny zoznam sa nachádza na portáli www.transcard.sk;
• riešenie udalostných operácií spojených s preukazom v rámci TransCard aplikácií čipu;
• odovzdanie mojich osobných údajov za účelom spracovania v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie účelov súvisiacich
s činnosťou spoločnosti TransData na účely štatistiky, zdokumentovania, evidencie a výroby preukazu;
• spravovať, spracovávať a archivovať osobné údaje počas doby trvania právneho vzťahu medzi univerzitou a Držiteľom preukazu (t. j. počas
doby štúdia študijného programu v zmysle súvisiacich právnych predpisov a usmernení, resp. počas trvania pracovného vzťahu medzi
univerzitou a zamestnancom);
• poskytovanie mojich osobných údajov pre používanie TransCard aplikácií čipu tretím subjektom (výhradne subjektom, ktoré majú pre
tieto účely uzavretú zmluvu s TransData), v rozsahu nevyhnutne potrebnom na dosiahnutie funkčnosti externej funkcionality za
predpokladu, že zaručujú primeranú úroveň ochrany.
Zároveň svojim podpisom potvrdzujem, že:
• som bol/a oboznámený/á s účelom a spôsobom spracovania mojich osobných údajov a zároveň mi boli poskytnuté všetky informácie
v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 ;
• som bol/a oboznámený/á o tom, že v mene prevádzkovateľa TransData bude moje osobné údaje spracúvať Univerzita, ktorá je jej
sprostredkovateľom v zmysle zákona o ochrane osobných údajov;
• všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné a plne zodpovedám za to, že mnou predložené potvrdenia a doklady pre získanie Preukazu
študenta/zamestnanca zodpovedajú skutočnosti;
• som bol/a oboznámený/á s právami dotknutej osoby v zmysle Nariadenia EÚ 2016/679;
• v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou vzniknutú škodu v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania účelu spracovania, t.j. počas trvania právneho vzťahu medzi spoločnosťou Transdata
a študentom /zamestnancom vysokej školy. Po zániku štatútu študenta/zamestnanca VŠ končí aj účel spracovania osobných údajov dotknutej
osoby. Po uplynutí tejto doby je spoločnosť TransData povinná elektronické údaje bezpečným spôsobom zlikvidovať a vytvoriť o tom
Protokol. Protokol musí obsahovať: rozsah likvidovaných osobných údajov, dátum a spôsob likvidácie a meno a podpis osoby, ktorá likvidáciu
vykonala. Poskytnuté osobné údaje sú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi predpismi a platným spisovým a skartačným
poriadkom spoločnosti TransData. Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo
neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne bezpečnostné opatrenia
zodpovedajúce spôsobu spracúvania, ktoré sú deklarované formou Bezpečnostného projektu na ochranu osobných údajov. Osobné údaje
spracúvajú len oprávnené osoby, ktoré boli náležitým spôsobom poučené.
Univerzita uvedená v záhlaví tejto žiadosti ako sprostredkovateľ spracúva pre spoločnosť TransData osobné údaje dotknutých osôb na
vyššie uvedený účel, výlučne v rozsahu a za podmienok dojednaných v zmluve uzatvorenej so spoločnosťou TransData ako prevádzkovateľom
v zmysle s Nariadením EÚ 2016/679.

V ..........................................., dňa ............................

Podpis: ...............................................................

