Vážený zákazník
Ku dňu 15.11.2021 dôjde k zmene autobusového dopravcu na Vašej linke prímestskej dopravy. S týmto
prevodom súvisí aj otázka prenosu Vašich údajov k novému dopravcovi.
Ako bude fungovať Vaša karta od spoločnosti Slovak Lines, a.s. po zmene dopravcu?
Preklopenie karty sa bude vykonávať iba v zariadeniach spoločnosti Arriva Mobility Solutions s.r.o.
(vozidlá a predpredaj) pri prvom použití karty v týchto zariadeniach. Do času tohto preklopenia budú
karty fungovať ako karty Slovak Lines, a.s. t.j. budú sa zúčtovávať ako karty Slovak Lines, a.s..
V prípade ak budete akceptovať tento prenos priložením Vašej Slovak Lines, a.s. karty k čítaciemu
zariadeniu, dávate súhlas na prenos Vašich údajov v celom rozsahu k novému prevádzkovateľovi
z pohľadu spracúvania osobných údajov – novému dopravcovi zabezpečeným kontrolovaným
spôsobom. Rozsah prenesených údajov je: meno a priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého
bydliska, číslo dokladu totožnosti, fotografia; v prípade osôb s ťažkým zdravotným postihnutím aj číslo
preukazu ZŤP alebo číslo spisu Sociálnej poisťovne, ktorý je podkladom príslušného rozhodnutia.
Prenos bude realizovaný len pri zákazníkoch, ktorí využijú vyššie uvedenú možnosť. Tí ktorí takto
neurobia si môžu nárokovať finančný zostatok zo svojej dopravnej karty na pokladni Autobusovej
stanice Nivy v Bratislave.
Dokedy bude táto zmena realizovateľná?
Prenos dát na základe Vašej akceptácie priložením k čítaciemu zariadeniu bude možné realizovať do
31.3.2022
Po tejto zmene budeme v Slovak Lines, a.s. o Vás spracúvať len údaje nevyhnutné na plnenie
osobitných povinností zo zmluvného vzťahu podľa osobitných predpisov, napríklad: plnenie povinností
podľa zákona o zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákona č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
v znení neskorších predpisov.
Viac k spracúvaniu osobných údajov nájdete na: Ochrana osobných údajov | SlovakLines.sk
V prípade akýchkoľvek otázok k spracúvaniu osobných údajov nás prosím kontaktujte prostredníctvom
štandardných kontaktných bodov.

