K-50
OBRAZEC
ZA PRIDOBITEV SŽ IMENSKE VOZOVNICE NA ČIP KARTICI IN/ALI ČIP KARTICE
UGODNOSTI
Prosimo, da obrazec izpolnite čitljivo. Polja, označena z (*) so obvezna.

Naročam (ustrezno označite):






SŽ Kartico - MLADI za potnike, stare od 12 do 26 let, ki omogoča nakup vozovnic z ugodnostjo;
SŽ Kartico - SENIOR za potnike, ki so dopolnili 65 let, s katero lahko kupijo vozovnice z
ugodnostjo;
SŽ Kartico - Splošna imenska odrasli za nakup abonentske vozovnice;
SŽ Kartico - Otrok od 6-12 let imenska za nakup mestne mesečne vozovnice;
SŽ kartico – Osnovnošolec za nakup abonentske vozovnice.

Ime*:

_________________________________________________________

Priimek*:

_________________________________________________________

EMŠO*:

_________________________________________________________

Elektronski naslov:
_________________________________________________________
(če se imensko vozovnico/kartico ugodnosti naroča za mladoletno osebo, se vpiše naslov zakonitega
zastopnika)
Podpis*:
_________________________________________________________
(podpiše zakoniti zastopnik, če se imensko vozovnico/kartico ugodnosti naroča za mladoletno osebo)
Ime in priimek zakonitega zastopnika*: _____________________________________________
(če se imensko vozovnico/kartico ugodnosti naroča za mladoletno osebo)


(obvezno odkljukati za izdajo kartice) Soglašam, da moje osebne podatke (ime, priimek,
EMŠO) oziroma osebne podatke mladoletne osebe, ki jo zakonito zastopam, družba SŽ-Potniški
promet, d.o.o. (prevoznik) uporabi za izdajo imenske vozovnice in/ali kartice ugodnosti, na
podlagi katere skladno z veljavno Potniško tarifo uveljavljam določene ugodnosti ter jamčim za
pravilnost osebnih podatkov in sem seznanjen z njihovo uporabo in obdelavo.



odkljukati, če ste navedli elektronski naslov ter : Z vpisom elektronskega naslova soglašate, da
se elektronski naslov uporablja izključno za namen lažjega izvajanja prevozne pogodbe oz.
pogodbe o imetništvu kartice ugodnosti, za enostavnejšo komunikacijo med potnikom in
prevoznikom (npr. obvestilo prevoznika imetniku kartice o najdeni kartici, upravljanje s soglasji
v zvezi z obdelavo osebnih podatkov in podobno).

Izpolni prodajno osebje
Št. izdane čip kartice:

_____________________

Žig: __________________________

-----------------------------------------------------------------------------Izpolni prodajno osebje v primeru naročila izkaznice RAILPLUS za imetnike kartic SENIOR ali MLADI
IZKAZNICA RAILPLUS
Št. čip kartice:

______________________

Št. RailPlus: ____________________________

Izdano na blagajni: ________________________________________________________________________
Žig:

_______________________

K-50
S pridobitvijo imenske vozovnice z družbo SŽ-Potniški promet, d.o.o. sklepate prevozno pogodbo, s pridobitvijo
kartice ugodnosti pa pogodbo o imetništvu kartice ugodnosti, kot izhaja iz Splošnih pogojev poslovanja za imetnike
imenskih vozovnic in kartic ugodnosti družbe SŽ-Potniški promet, d.o.o. (v nadaljevanju tudi splošni pogoji), ki so
sestavni del prevozne pogodbe in pogodbe o imetništvu kartice ugodnosti.
Imensko vozovnico in/ali kartico ugodnosti lahko pridobijo le fizične osebe. Ob predložitvi obrazca za izdajo
imenske vozovnice in/ali kartice ugodnosti se morate identificirati z osebnim dokumentom. Kartico ali vozovnico
lahko uporablja le njen imetnik in ni prenosljiva. Na uveljavljanje popusta s kartico ugodnosti mora imetnik
opozoriti pred opravljenim plačilom oziroma pred izdajo vozovnice.
Osebni podatki imetnikov kartice se na podlagi pogodbenega razmerja obdelujejo za potrebe izdaje imenske
kartice/kartice ugodnosti oziroma za namen uveljavljanja ugodnosti pri nakupu vozovnice za potovanje z vlakom
na podlagi imenske vozovnice in/ali kartice ugodnosti. Zgoraj pridobljene osebne podatke bomo hranili 3 leta po
prenehanju veljavnosti kartice ugodnosti oz. 3 leta po zadnji uporabi vaše imenske vozovnice na ČIP kartici. Po
tem času bodo osebni podatki trajno izbrisani.
Če ste zgoraj navedli elektronski naslov in podali izrecno privolitev za obdelavo elektronskega naslova, bomo vaš
elektronski naslov uporabljali izključno za namen lažjega izvajanja prevozne pogodbe oz. pogodbe o imetništvu
kartice ugodnosti, ki ste ga označili zgoraj. Preklic privolitve je možen kadarkoli z izpolnitvijo obrazca za brisanje
osebnih podatkov na čip kartici (K-50b), ki je na voljo na spletni strani SŽ ter na vseh prodajnih mestih SŽ-PP,
izpolnjen in podpisan obrazec pa oddate na blagajni SŽ-PP, opremljeni s stacionarnim terminalom. Preklic
privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega
preklica.
Vaših podatkov brez vašega izrecnega dovoljenja ne bomo posredovali drugim pravnim ali fizičnim osebam, razen
pogodbenim obdelovalcem, ki za nas izvajajo storitve, skladno s pogodbo o obdelavi osebnih podatkov.
Splošni pogoji poslovanja za imetnike imenskih vozovnic in kartic ugodnosti družbe SŽ-Potniški promet, d.o.o. so objavljeni
na spletni strani družbe: www.slo-zeleznice.si
Družba v skladu z določbami GDPR zagotavlja posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, uresničevanje pravic,
ki so opredeljene v določbah od 12. do 23. člena, ter drugih pravic, ki jih zagotavljata GDPR in vsakokrat veljavni zakon o
varstvu osebnih podatkov.
Upravljavec osebnih podatkov je SŽ-Potniški promet, d. o. o., Kolodvorska 11, Ljubljana. Upravljavec ima pooblaščeno osebo
za varstvo osebnih podatkov (DPO), ki je dostopna za več informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov na naslovu: Slovenske
železnice, d. o. o., Kolodvorska 11, 1506 Ljubljana, s pripisom »za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov«
elektronski naslov: dpo@slo-zeleznice.si. Osebne podatke obdeluje le upravljavec in z njegove strani pooblaščeni zunanji
izvajalci, s katerimi ima sklenjeno ustrezno pogodbo o obdelavi podatkov.
Posameznik lahko svoje pravice do popravka in izbrisa oziroma omejitve obdelave in prenosljivosti osebnih podatkov uveljavlja
z vložitvijo zahteve, to je izpolnitvijo obrazca za spremembo osebnih podatkov na čip kartici (K-50a) oz. obrazca za brisanje
osebnih podatkov na čip kartici (K-50b). Obrazca imetnik kartice pridobi na spletni strani SŽ ter na vseh prodajnih mestih SŽPP, izpolnjen in podpisan obrazec pa odda na blagajni SŽ-PP, opremljeni s stacionarnim terminalom.
Družba o zahtevi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, odloči v roku enega meseca od prejema popolne
zahteve, ta rok pa se po potrebi lahko podaljša za največ dva dodatna meseca.
Če družba ne odloči o zahtevku, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali če posameznik meni, da se njegovi osebni podatki
shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem
pooblaščencu RS.
Več o varstvu osebnih podatkov preberite v Politiki zasebnosti, ki je objavljena na spletni strani družbe: www.slo-zeleznice.si

