
 1. ÚVODNÍ INFORMACE 
Dopravní podnik Ostrava a.s., se sídlem na adrese 
Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Krajským 
soudem v Ostravě, sp. zn. B. 1104, IČ: 61974757 (dále 
také jen „Dopravce“) poskytuje veřejnou službu v přepravě 
cestujících, tj. veřejnou dopravu, v rámci integrovaného 
dopravního systému ODIS, v jím provozovaných 
dopravních prostředcích městské hromadné dopravy 
(dále také jen „služba“). Dopravce umožňuje přístup 
k této službě svým zákazníkům rovněž prostřednictvím 
bezkontaktní bankovní platební karty (dále jen „BPK“), 
a to formou prodeje časové jízdenky dlouhodobé (dále 
jen „ČJD“) k BPK, která slouží jako nositel informace 
o zakoupené ČJD. V souvislosti s tím vzniká nutnost 
Dopravce zpracovávat osobní údaje zákazníka.

2. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
A POUČENÍ O PRÁVECH SUBJEKTU ÚDAJŮ 
Zákazník uděluje souhlas se zpracováním osobních 
údajů za účelem vytvoření uživatelského účtu zákazníka, 
zakoupení ČJD a jejího následného přiřazení k BPK 
za účelem identifikace držitele ČJD. Osobní údaje 
zákazníka budou rovněž použity za účelem vytváření 
anonymizovaných statistik Dopravce sloužících ke 
zlepšování služby.
Zákazník souhlasí s použitím jeho osobních údajů za výše 
uvedeným účelem a zároveň souhlasí s poskytnutím jeho 
osobních údajů všem dopravcům, jejich řidičům a revizní 
kontrole.
Osobními údaji zákazníka se ve smyslu tohoto Souhlasu 
rozumí: 
• jméno a příjmení,
• datum narození,
• e-mail,
• fotografie,
• PanMas BPK (prvních 6 a poslední 4 čísla BPK),
• datum expirace BPK.
Osobní údaje bude Dopravce zpracovávat pouze 
po dobu nezbytně nutnou k výše uvedenému účelu 
jejich zpracování. Jakmile pomine výše uvedený účel 
zpracování (zejména při tzv. odregistrování BPK nebo 
zrušení uživatelského účtu), budou osobní údaje 
zákazníka neprodleně a zákonem požadovaným 
způsobem zlikvidovány.
Zákazník udělením tohoto souhlasu bere na vědomí, že 
uvedené osobní údaje mohou předávány ke zpracování 
třetím osobám (dále jen „Zpracovatel“), zejména ostatním 
dopravcům v rámci ODIS, koordinátorovi (Koordinátor 
ODIS s.r.o.), případně i dalším subjektům na základě 
uzavřeného smluvního vztahu, ovšem pouze za účelem 
výše uvedeným. Přístup k osobním údajům budou mít 
pouze určení oprávnění zaměstnanci těchto subjektů. 
Zákazník má zejména právo požadovat informaci o tom, 

jaké jeho osobní údaje a kým jsou zpracovávány, právo 
na opravu osobních údajů, právo svůj souhlas odvolat 
atd.
Osobní údaje zákazníka jsou zpracovávány manuálně 
v písemné formě a automatizovaně v elektronické formě, 
a to vlastními pověřenými zaměstnanci Dopravce nebo 
Zpracovatelem.

3. ODVOLÁNÍ SOUHLASU
Zákazník má právo tento svůj souhlas se zpracováním 
osobních údajů odvolat, čímž budou jeho osobní 
údaje zlikvidovány. Odvolat souhlas je možné pouze 
u registrované BPK, ke které není registrována aktuálně 
platná nebo v budoucnu platná ČJD. V opačném případě 
je zákazník nejprve povinen aktuálně platnou nebo 
v budoucnu platnou ČJD  vypořádat (tzn. vrátit), což 
může provést na Specializovaném pracovišti Dopravce. 
Po odvolání tohoto souhlasu bude uživatelský účet 
zákazníka vymazán a nebude možno danou BPK 
používat jako identifikátor ČJD. Souhlas je možno 
odvolat v uživatelském účtu zákazníka, v nabídce Moje 
Karty → detail karty, klikem na Odvolání souhlasu, 
případně též na přepážkách Dopravce.

4. SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ K 
MARKETINGOVÝM ÚČELŮM
Zákazník má v rámci Žádosti o registraci BPK možnost 
udělit souhlas se zpracováním svých osobních údajů 
v žádosti uvedených k marketingovým účelům, zejména 
k zasílání informací a obchodních sdělení. Souhlas se 
zpracováním osobních údajů k marketingovým účelům 
je zákazníkem udělován separátně od tohoto souhlasu 
a je možné jej odvolat kdykoliv, bez nutnosti vypořádání 
aktuálně platných nebo v budoucnu platných ČJD.

SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
Já, níže podepsaná fyzická osoba, v souvislosti 
s podáním žádosti o registraci BPK, uděluji na základě 
výše uvedených informací a poučení svůj souhlas se 
zpracováním osobních údajů v rozsahu, způsobem a za 
účelem výše uvedeným.
Tento souhlas je poskytován svobodně, za konkrétním 
účelem a není ničím podmíněn.

Jméno a příjmení: 

..................................................................................................

Ostrava dne:  ............................   Podpis:  .................................
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█ Souhlas se zpracováním osobních údajů a poskytnutí informací 
a poučení o právech subjektu údajů držitelů bezkontaktních 
bankovních platebních karet


