ŽÁDOST O VÝMĚNU KUPÓNU
Jméno a příjmení žadatele:.............................................................
Adresa trvalého pobytu:................................................................
Osobní doklad (druh, číslo, série, příp. země vydání):.................................
Série, číslo a emise roku kupónu, za který je požadována výměna:.......................
Série a číslo nově vydaného kupónu (vyplní zaměstnanec):...............................
Registrační značka vyplněná na nově vydaný kupón (vyplní zaměstnanec): ................
Telefonní a elektronický kontakt na žadatele (pouze v případě sporného případu, tj.
zaslání na SFDI k posouzení): .........................................................
Čestné prohlášení*)
1)
Prohlašuji na svou čest, že jsem jinde neuplatnil požadavek na úhradu ceny kupónu
výše uvedené série a čísla.
2)
Prohlašuji na svou čest, že výměnu kupónu uplatňuji z důvodu:
..................................................................................
Přílohy**):
1)
První díl kupónu (nalepen nejlépe na průhledné fólii/nosném podkladovém papíru).
2)
Neporušený druhý díl kupónu.
3)
Kopie malého nebo velkého technického průkazu.
4)
Kopie převozní značky.
5)
Kopie dokladu vydaného příslušným orgánem Policie ČR (popř. Hasičským záchranným
sborem) o provedeném šetření události, při které došlo**):
a) ke zničení/poškození prvního dílu kupónu.
b) k odcizení prvního dílu kupónu.
c) k odcizení druhého dílu kupónu.
6)
Kopie vyplněného Euroformuláře záznamu o dopravní nehodě doloženého čestným
prohlášením, ve kterém žadatel prohlašuje, kdy, kde a jakým způsobem došlo ke
zničení/poškození prvního dílu kupónu.
7)
Kopie dokladu vydaného příslušným zahraničním orgánem Policie (popř. Hasičským
záchranným sborem) s ověřeným překladem do českého jazyka, pokud došlo mimo území
ČR**):
a) ke zničení/poškození prvního dílu kupónu.
b) k odcizení prvního dílu kupónu.
c) k odcizení druhého dílu kupónu.
8)
Čestné prohlášení v případě absence dokladu uvedeného v bodě 5a, 6 nebo 7a.
Informace o zpracování osobních údajů
Správce osobních údajů: Státní fond dopravní infrastruktury, Sokolovská 1955/278, 190 00
Praha 9, e-mail: podatelna@sfdi.cz, tel: 266 097 110. Pověřenec pro ochranu osobních
údajů: Ing. Lucie Bartáková, e-mail: poverenec@sfdi.cz, tel: 266 097 286. Zpracovatel
osobních údajů: Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1,
tel: 954 301 111.
Uvedené osobní údaje jsou zpracovávány za účelem posouzení oprávněnosti výměny kupónu,
vč. příp. kontaktování subjektu údajů v případě nesrovnalostí. Osobní údaje budou uloženy
po dobu 5 let. Právním titulem zpracování osobních údajů je oprávněný zájem správce,
který je oprávněn k vydávání a prodeji kupónů dle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Proti zpracování údajů máte právo podat
námitku správci na výše uvedené kontakty. Více o zpracování vašich osobních údajů, o
svých právech a o způsobu jejich uplatnění se dozvíte na webové adrese: www.sfdi.cz/gdpr.
V .............................

dne ...............

Podpis žadatele:...................................
Podpis zaměstnance:................................
*) Za správnost a pravdivost údajů odpovídá žadatel.
**)Hodící se zakroužkujte.

Razítko:

