
Žiadanka Krajská karta multiCARD®

Číslo karty Typ karty

Neúplne, nesprávne alebo nečitateľne vyplnená žiadanka sa nevybaví!

Trenčiansky samosprávny kraj
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Meno:  ........................................ Priezvisko: ...................................................................................

Adresa: ..............................................................................................................................................

Dátum narodenia: .............................................................................................................................

E- mail: ............................................................ Tel.: ..........................................................................

Žiadam o vydanie Krajskej karty a naplnenie elektronickej peňaženky sumou vo výške ..............€

Žiadam o výmenu čipovej karty za Krajskú kartu multiCARD® a prenos elektronickej peňaženky 
z čipovej karty na Krajskú kartu multiCARD®

Žiadam o prenos elektronickej peňaženky z Krajskej karty multiCARD na Krajskú kartu multiCARD®

Číslo karty

Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti sú Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Multicard a.s. pre po-
užívanie Krajských kariet multiCARD s aplikáciou „Doprava“ (ďalej len “VOP”). Svojím podpisom potvrdzujem, 
že som sa s aktuálnym znením VOP oboznámil, ich obsahu som porozumel, súhlasím s nimi a zaväzujem sa 
ich dodržiavať. Beriem na vedomie, že VOP sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvného vzťahu so spoločnosťou 
Multicard a.s. Svojím podpisom zároveň potvrdzujem, že aktuálne znenie VOP mi bolo pri podpise odovzdané.

dátum: ........................................... podpis: ...............................................

Samostatou prílohou tejto žiadosti je Informácia o ochrane osobných údajov, ktorá Vás oboznámi o tom aké 
osobné údaje spracúvame, aké dôvody na to máme, aké sú Vaše práva a ďalšie informácie o ochrane Vašich 
osobných údajov. Súčasne potvrdzujem, že som sa oboznámil/a s Informáciou o ochrane osobných údajov 
a táto mi bola riadne poskytnutá a odovzdaná, čo potvrdzujem svojim vlastnoručným podpisom. 

Pokračovanie na druhej strane 



Typ karty: □ ŽIAK □ ŠTUDENT

POTVRDENIE ŠKOLY

Potvrdzujeme, že žiadateľ o vydanie zľavnenej karty je študentom (žiakom) riadneho denného štúdia 

tunajšej školy v školskom roku .....................

V ..................................., dňa ..................................... ........................................
pečiatka a podpis školy
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Krajská karta multiCARD® vydaná dňa ...................................
Vydal: ............................................

........................................
pečiatka a podpis výdajne

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY
Označením nižšie uvedeného políčka udeľujete spoločnostiam:
•  Multicard a.s., Komenského 8854/19, 010 01 Žilina, IČO: 35 956 062, zapísaná do OR OS Žilina, odd.: Sa, 

vlož. č.: 10712/L,
•  SAD Prievidza, a.s., Ciglianska cesta 1, 971 36 Prievidza, IČO: 36 324 043, zapísaná do OR OS Trenčín, 

odd.: Sa, vložka č. 10294/R,
•  Slovenská autobusová doprava Trenčín, akciová spoločnosť skrátene: SAD Trenčín, a.s., so sídlom Zlatov-

ská cesta 29, 911 37 Trenčín, IČO: 36 323 977, zapísaná v OR OS Trenčín, odd.: Sa, vložka č.: 10291/R
ako prevádzkovateľom súhlas so spracúvaním osobných údajov uvedených v tejto žiadanke na marketingové 
účely, ktoré zahŕňajú ponuku našich služieb a produktov, údaje o prevádzkach poskytujúcich zľavy držiteľom 
krajských kariet multiCARD napr. formou zasielania marketingových ponúk na Vašu emailovú adresu (news-
letter) alebo poštou. Poskytnutie Vášho súhlasu je dobrovoľné, pričom máte právo svoj súhlas kedykoľvek od-
volať. Vaše údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu, na ktorý sme Vaše osobné údaje získali. V prípade, 
ak dôjde k ukončeniu nášho zmluvného vzťahu, Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu 5 rokov po tomto 
ukončení.

 Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely  

dátum ........................... podpis................................

V prípade, ak máte menej ako 16 rokov, Váš súhlas musí byť schválený Vašim zákonným zástupcom. Zá-
konný zástupca žiadateľa mladšieho ako 16 rokov, týmto schvaľuje vyššie udelený súhlas so spracúvaním 
osobných údajov na marketingové účely. 

dátum ........................... podpis................................


