Souhlas žadatele o služební In-kartu s poskytnutím osobních údajů
Následující text je součástí žádosti o vydání služební In-karty, subjekt údajů stvrzuje souhlas ke zpracováním osobních údajů
svým podpisem.

Uděluji Českým drahám, a.s. jako vydavateli In-karty a jako správci osobních údajů ve smyslu zákona
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, výslovný souhlas se shromažďováním a zpracováním
povinných údajů jméno, příjmení, datum narození, fotografie včetně jejího uchování v elektronické
podobě, oprávněná osoba pro čerpání jízdních výhod, evidenční místo a služebna, podpis, identifikační
číslo In-karty, číslo čipu In-karty a nepovinných údajů heslo, e-mail, souhlas se zasíláním informačních
materiálů, a dále se zpracováním samostatně nebo též prostřednictvím smluvně pověřených
zpracovatelů, údajů přímo souvisejících s životním cyklem In-karty, tj. údajů o úkonech provedených ve
vztahu k In-kartě a jejímu držiteli (např. změna aplikací na kartě, blokace a odblokování karty,
aktualizace údajů na kartě, údaje související s využíváním elektronické peněženky apod.).
Poznámka: Při kontrole In-karty ve vlaku jsou údaje o provedené kontrole ihned anonymizovány
(nelze tak sledovat pohyb držitele In-karty).
Ke zpracování osobních údajů dochází za účelem
vydání In-karty a správy jejího životního cyklu, správy aplikací na kartě
využívání služeb zpřístupněných držiteli karty
kontroly oprávněnosti užívaných jízdních výhod dle podmínek stanovených Tarifem,
používání In-karty jako elektronického platebního prostředku
ochrany subjektu údajů před chybou ze strany správce, před nespolehlivostí média, technologie
zápisu a před chybou systému
• ochrany subjektu údajů před zneužitím jeho osobních údajů třetí osobou a shromáždění dat pro
odhalení takovéhoto pokusu
• využívání In-karty i na pracovištích bez čtečky
• shromažďování podkladů pro reklamační řízení - za účelem kontroly a možnosti objektivního
posouzení oprávněnosti nevyužiti (částečného využití) služby ze strany subjektu údajů,
• shromažďování podkladů pro direkt-marketingovou činnost
Poskytnutí nepovinných kontaktních údajů slouží pro individuální komunikaci se subjektem údajů, a
zajišťuje tak vyšší úroveň poskytovaných služeb.
•
•
•
•
•

Souhlas uděluji na dobu trvání projektu In-karta od data převzetí osobních údajů správcem. Výslovně
souhlasím s tím, že správce je oprávněn poskytnout osobní údaje, a to pouze v rozsahu nezbytně
nutném, dalším partnerům, kteří budou zapojeni do tohoto projektu, a jim pověřenému zpracovateli.
Seznam smluvních zpracovatelů osobních údajů a smluvních partnerů, kteří In-kartu/Rail Plus a Inkartu akceptují je uveden na internetové adrese http://www.inkarta.cz. Data budou předávána výlučně
za účelem poskytování služeb spojených s In-kartou jejímu držiteli.
V souladu s ustanovením § 20 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, budou osobní
údaje likvidovány (fyzicky vymazány, popř. anonymizovány a/nebo skartovány) jakmile pomine účel,
pro který byly zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů. U In-karet s aktivovanou
elektronickou peněženkou budou osobní údaje likvidovány po uplynutí 5 let od poslední operace s Inkartou jako elektronickým peněžním prostředkem.
Svým podpisem stvrzuji správnost na této žádosti uvedených osobních údajů. Jsem si vědom, že
uvedení nesprávných údajů může znamenat uhrazení vícenákladů vzniklých vydavateli In-karty.
Poučení:
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. V případě, že jejich poskytnutí bude odmítnuto, nebudou
moci České dráhy, a.s., nadále poskytovat jízdní výhody ve smyslu § 33 zákona č. 77/2002 Sb. České
dráhy, a.s., jsou povinny předat na žádost subjektu údajů informaci o zpracování jeho osobních údajů,
a to za přiměřenou úhradu nezbytných nákladů na poskytnutí takové informace. Každý subjekt údajů,
který zjistí nebo se domnívá, že zpracování jeho osobních údajů je v rozporu s ochranou soukromého
a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné
s ohledem na účel jejich zpracování, může:
a) požádat České dráhy, a.s., nebo jimi pověřeného zpracovatele o vysvětlení,
b) požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav; zejména se může jednat o
blokování provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.
Nevyhoví-li České dráhy, a.s., nebo jimi pověřený zpracovatel žádosti subjektu údajů právo obrátit se
přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

