Nerudova 104, 500 02 Hradec Králové

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSOBNÍ BČK IREDO
Číslo žádosti:

1.

Cenová kategorie:

2.

Žadatel

dospělý 15+

student 15+26 let

Jméno

Příjmení

povinný údaj

povinný údaj

Datum narození

Email,
telefon

povinný údaj

3.

Zákonný zástupce:
Jméno

Příjmení

povinný údaj

povinný údaj

Datum narození

Email,
telefon

povinný údaj

4.

5.

SOUHLAS se zpracováním osobních údajů v souvislosti se správou BČK IREDO
-

Udělujete tímto souhlas společnosti OREDO s.r.o. , se sídlem Nerudova 104 Hradec Králové, IČ: 25981854, (dále jen „Správce“), aby ve smyslu
zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala jméno a příjmení, datum
narození, fotografii obličeje, email, telefonní číslo, číslo dokladu

-

Jméno, příjmení, fotografie obličeje, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem správy1 bezkontaktních čipových karet IREDO (dále
jen „BČK). Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu životního cyklu příslušné BČK.

-

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na
kontaktní údaje Správce.

-

Zpětvzetí souhlasu znamená:
a)
Před odesláním údajů do výroby BČK bezodkladný výmaz žádosti o vydání BČK; poplatek za vydání se vrací za podmínek uvedených
v Ceníku úkonů kontaktních míst
b)
Po odeslání údajů do výroby BČK bezodkladný výmaz údajů z kartového systému, BČK nebude vydána, bude elektronicky
znehodnocena; poplatek za vydání BČK se nevrací
c)
Po vydání BČK žadateli bezodkladný výmaz údajů z kartového systému a elektronické znehodnocení karty; poplatek za vydání BČK se
nevrací

-

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem a
a) poskytovatelem softwaru Card management společnost XT Card, a.s., se sídlem Seifertova 327/85, Praha 3, IČ: 27408256
b) kontaktními místy IDS IREDO, jejichž seznam je uveden na webových stránkách Správce2
c) osobními pokladnami ČD, a.s., jejichž seznam je uveden na webových stránkách Správce2

-

Vezměte na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
o
vzít souhlas kdykoliv zpět,
o
požadovat po Správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
o
požadovat po Správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
o
požadovat po Správci výmaz těchto osobních údajů,
o
v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro
ochranu osobních údajů.

Prohlášení žadatele nebo zákonného zástupce

-

1
2

osoba 6-15

Prohlašuji, že všechny údaje v této žádosti jsem uvedl (-a) pravdivě a přesně a jsem si vědom (-a)
právních následků při vědomém uvedení nepravdivých údajů. Seznámil(-a) jsem se se
s rozsahem zpracování osobních údajů a k tomuto zpracování dávám souhlas

Místo přijetí
žádosti

Žádost přijal (-a)

Datum přijetí

Podpis

Správou bezkontaktních čipových karet se rozumí podání žádosti o vydání BČK, vydání BČK, blokace/odblokování BČK, reklamační řízení a výpověď Smlouvy
http://www.oredo.cz/seznam-kontaktnich-mist-pro-vyrizeni-zadosti-o-cipovou-kartu-iredo-1/

