
 

 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV  
Tento dokument je súčasťou žiadosti o vydanie Preukazu študenta vysokou školou.  
 
Titul .............................     Meno:  ......................................     Priezvisko  ........................................................................... 

Dátum narodenia ...................................     Ulica ................................................................................................................ 

Mesto ...........................................................     PSČ .............................     E-mail  .............................................................. 

Vysoká škola ........................................................................................................................................................................ 

Univerzitné osobné číslo (UOC) .................................................. Ročník  ........................................................................... 

Stupeň Štúdia ................................................  Fakulta ....................................................................................................... 

 
Svojim podpisom súhlasím s poskytnutím osobných údajov spoločnosti (Prevádzkovateľovi) TransData s.r.o. so sídlom 
M. R. Štefánika 139, 010 01 Žilina, IČO 35 741 236 (ďalej len „TransData“) v súlade s článkom 6 Nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov (ďalej len Nariadenie) za účelom elektronickej a grafickej výroby Preukazu študenta ako bezkontaktnej čipovej 
karty emitovanej vysokou školou na základe zákona o vysokých školách č.131/2002 Z. z. a súvisiacich právnych predpisov 
a usmernení v rozsahu:  

 titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt (ulica, číslo domu, obec, PSČ, štát), prechodný pobyt 
(ulica, číslo domu, obec, PSČ), e-mail, navštevovaná škola, univerzitné osobné číslo, ročník, stupeň štúdia, 
fakulta, fotografia, SNR karty, podpis.  

 
Tento mnou udelený súhlas platí počas trvania právneho vzťahu medzi vysokou školou a študentom. Po uplynutí tejto 
doby je spoločnosť TransData povinná elektronické údaje bezpečným spôsobom zlikvidovať.  
 
V prípade aktivovania Preukazu študenta dopravnými funkcionalitami (Systém TransCard) môžu byť vaše osobné údaje 
sprístupnené tretím stranám (dopravcom) t.j. subjektom spolupracujúcim s Prevádzkovateľom. Ich aktuálny zoznam sa 
nachádza na webových stránkach spoločnosti TransData www.preukazstudenta.sk.  
 
 
Zároveň súhlasím sa spracúvaním osobných údajov Prevádzkovateľom TransData na nasledovný účel:  

 zasielania marketingových správ formou elektronickej pošty, telefonicky alebo formou služieb krátkych SMS alebo 
MMS správ v rozsahu:  

 meno, priezvisko, e-mail, telefón, SNR karty.  
 
Svoj súhlas dávam na dobu 5 rokov a beriem na vedomie, že súhlas je možné kedykoľvek odvolať pred uplynutím danej 
lehoty a to písomnou formou.  
 
Svojim podpisom potvrdzujem, že:  

 pred podpisom súhlasu/ov som bol/a oboznámený/á zo strany TransData s účelmi spracúvania mojich 
osobných údajov a zároveň mi boli poskytnuté všetky informácie v súlade s článkom 13 Nariadenia. 

 všetky mnou uvedené údaje sú pravdivé a úplné, plne zodpovedám za to, že mnou predložené potvrdenia 
a doklady pre získanie Preukazu študenta zodpovedajú skutočnosti  

 v prípade uvedenia nepravdivých údajov zodpovedám za mnou vzniknutú škodu v súlade s ustanoveniami 
Občianskeho zákonníka  

 
Osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom automatizovaných, čiastočne automatizovaných, alebo 
neautomatizovaných prostriedkov spracúvania, pričom sa uplatňujú primerané technické, organizačné a personálne 
bezpečnostné opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Beriem na vedomie, že som oprávnený/á postupovať 
podľa článku 7 Nariadenia a teda môžem svoj/e súhlas/y kedykoľvek odvolať pred uplynutím ich doby platnosti.  
 
Prevádzkovateľ prehlasuje, že pri písomnom odvolaní súhlasov budú moje osobné údaje zlikvidované a to vymazaním 
z IS v lehote 30 dní od doručenia žiadosti.  

 
 
 
V .................................................................    dňa .................................     Podpis: ............................................................... 

http://www.preukazstudenta.sk/

