ŽIADOSŤ O ZARADENIE DO VERNOSTNÉHO PROGRAMU A O POSKYTNUTIE SLUŽIEB
ŽIADATEĽ / KLIENT
Meno, priezvisko, titul:
Bydlisko:
Dátum narodenia:
Tel. č.:

E-mail:

ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA (ak žiadateľ nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu)
Meno, priezvisko, titul:
Dátum narodenia:
Tel. č.:
•
•
•

E-mail:
Som držiteľ platnej dopravnej karty akceptovanej v prostriedkoch mestskej
hromadnej dopravy v Košiciach (Mestská karta Košice, ISIC, atď.)
Chcem pravidelne získavať bonus pri dobíjaní kreditu na moju dopravnú kartu
Chcem platiť menej za cestovanie mestskou hromadnou dopravou

preto žiadam Poskytovateľa služby:
KRATKY GLOBAL: MEDIA, a.s.
So sídlom:

Protifašistických bojovníkov 11, 040 01 Košice

IČO:

43 890 270

Zapísaná:

v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, odd.: Sa, vl. č.: 1440/V

o zaradenie do vernostného programu a poskytovanie služieb v zmysle Všeobecných obchodných
podmienok Poskytovateľa služby (ďalej aj „VOP“) zverejnených na Dobíjacom mieste na adrese:
Hviezdoslavova 6, 040 01 Košice (ďalej aj „Dobíjacie miesto“), o zápis do Zoznamu registrovaných
osôb a o poskytnutie služby na požiadanie – a to dobitie kreditu na dopravnej karte, t.j. zakúpenie
elektronického predplatného cestovného lístka
alebo vloženie určitej peňažnej sumy do
elektronickej peňaženky.
Bonus
Za každé dobitie kreditu na dopravnú kartu mi vznikne nárok na zľavu poskytnutú formou bonusu –
pripísaním kreditu vo výške 2,5% z uhradenej sumy na dopravnú kartu. Bonus sa pripíše na
dopravnú kartu momentom, keď súhrnná suma bonusu dosiahne hodnotu minimálne 1 € (slovom:
jedno euro). Poskytovateľ služby si vyhradzuje právo meniť výšku poskytovaného bonusu, ak
dôjde k zmene podmienok súvisiacich s poskytovaním služby dohodnutých medzi Poskytovateľom
služby a DPMK s čím vyjadrujem svoj informovaný súhlas. Pri pochybnostiach platí výška bonusu
stanovená platnými a účinnými VOP.
Podpisom a odovzdaním tejto žiadosti vyhlasujem, že:
- Bol/-a som výslovne upozornený/-á na VOP a mal/-a som možnosť sa oboznámiť s obsahom
VOP a som si vedomý/-á že do nich môžem nahliadnuť v pracovných dňoch v čase od 07.30 hod.
do 18.00 hod. na Dobíjacom mieste.
- Služby poskytované Poskytovateľom služieb budem využívať iba za účelom stanoveným vo VOP
a nie za účelom dosiahnutia majetkového prospechu.
- Pri využívaní služby sa zdržím konania, ktorým by som poškodzoval/-a dobré meno, dobrú

povesť alebo záujmy Poskytovateľa služby.
- Súhlasím so zápisom do Zoznamu registrovaných osôb, ktorý okrem mojich osobných údajov
obsahuje komplexný prehľad o mne poskytnutých službách.
- Súhlasím s automatickým zaradením do všetkých propagačných a reklamných súťaží
vyhlásených Poskytovateľom služby v súvislosti s poskytovaním Služby.
Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Vlastnoručným podpisom žiadosti udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov
Poskytovateľovi služby v rozsahu údajov uvedených v tejto žiadosti, po dobu 15 rokov alebo do
odvolania súhlasu, a to na účely:

□

poskytovania bonusu v zmysle VOP a evidencie vedenej za účelom poskytnutia služby, zároveň
súhlasím, aby za týmto účelom Poskytovateľ služby spracúval aj osobné údaje uvedené v
Zozname registrovaných osôb

□ zabezpečovania servisu starostlivosti o klientov
□ zisťovania spokojnosti klientov
□ poskytovania marketingových služieb
□ poskytovania ponuky produktov a služieb
□ prieskumu trhu
□ zaradenia do propagačných a reklamných súťaží
□ zasielania obchodných oznámení a informovania o akciách.
□ Súhlasím s poskytnutím mojich osobných údajov uvedených

v tejto žiadosti na spracovanie

iným fyzickým a právnickým osobám (najmä partnerom vernostného programu, subjektom, ktoré
vernostný program podporujú, a to najmä poskytovateľom výhier v súťažiach, darcom, sponzorom
a propagátorom vernostného systému) na základe zmluvy s prevádzkovateľom v rozsahu a za
účelom podľa tejto žiadosti, za predpokladu, že zmluva zaväzuje iné fyzické osoby a právnické
osoby zachovávať mlčanlivosť o poskytnutých údajoch, pričom údaje v Zozname registrovaných
osôb môžu byť týmto osobám poskytnuté len na štatistické účely.

□

S Podmienkami spracúvania osobných údajov zverejnených na Dobíjacom mieste, účelom,
dobou spracúvania osobných údajov a s mojimi právami som sa oboznámil/-a. Údaje uvedené v
žiadosti poskytujem dobrovoľne a sú pravdivé.

V Košiciach, dňa …...................
….......................................................................
podpis žiadateľa alebo jeho zákonného zástupcu

