SAD HUMENNÉ, a.s.
ŽIADANKA
O VYDANIE / ZMENU / DOPRAVNEJ KARTY (DK), IDENTIFIKAČNEJ KARTY (IK)
VYPLNÍ ŽIADATEĽ

VYPLNÍ PREPRAVNÁ KANCELÁRIA

MENO

VYDANÁ DK č.

PRIEZVISKO

(IK) č.

DÁTUM NARODENIA
ADRESA
KARTA

DÁTUM

(Bydlisko,ulica)

žiak-študent (DK)

zamestnanec (DK)

Vašu požiadavku označte

občan (DK)

rodinný príslušník (DK)

krížikom

dôchodca (DK)

dieťa zamestnanca (DK)

identifikačná (IK)

vydanie
zmena

Podpis :
OVERIL
VYDAL

Žiadateľ potvrdzuje správnosť údajov. V prípade poskytnutia nesprávnych údajov k predmetu žiadosti, zodpovedá za škodu spôsobenú
dopravcovi.

Dátum :
vlastnoručný podpis žiadateľa
alebo podpis zákonného zástupcu*
Ďalšie doklady potrebné k vybaveniu novej DK/IK:

- aktuálna nepoužitá fotografia /3,5 x 4 cm/, (nevyžaduje sa pri občianskej DK)
- preukaz totožnosti (OP, CP, rodný list)
Digitálnu fotografiu na DK je možné vyhotoviť priamo v prepravnej kancelárii.

VYPLNÍ ŠKOLA (pre kategóriu žiak/študent)

POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY (iba denná forma štúdia)
Škola (názov) :
potvrdzuje, že menovaný(á) je v školskom roku :
žiakom* / študentom* našej školy v

ročníku.

Dátum :
Odtlačok pečiatky školy a podpis
* nehodiace sa škrtnúť
VYPLNÍ ŽIADATEĽ

Vyjadrenie súhlasu so spracúvaním osobných údajov - súhlas
Spoločnosť SAD Humenné, a.s., so sídlom Fidlikova 1, 066 43 Humenné, IČO: 36 477 508, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu
Prešov, oddiel Sa, vl. číslo 10235/P Vám, ako dotknutej osobe, umožňuje využívať výhody spojené s cestovaním formou DK a možnosť
preukazovania veku formou IK.
Bližšie informácie o výhodách sú dostupné spolu s Prepravným poriadkom a Informáciou o spracúvaní osobných údajov na našej webovej
adrese: www.sadhe.sk.
Áno, súhlasím so spracúvaním osobných údajov za účelom vydania DK/IK na základné, resp. osobitné cestovné v autobuse.
Vyhlasujem, že som si prečítal/a Informácie o spracúvaní osobných údajov, ktorým som porozumel/a .
Tento súhlas som udelil/a slobodne a dobrovoľne.
Svoj súhlas označte krížikom.
Dátum :
vlastnoručný podpis žiadateľa
alebo podpis zákonného zástupcu*
* Spracúvanie osobných údajov dieťaťa je zákonné, len ak má dieťa aspoň 16 rokov. Ak má dieťa menej než 16 rokov, takého spracúvanie
je zákonné iba za podmienky a v rozsahu, v akom takýto súhlas vyjadril alebo schválil jeho zákonný zástupca.

Príloha : Informácia o spracúvaní osobných údajov
Verzia : V.18

