PP Rent Cars, s.r.o.
Europcar Licensee
Brusnicová 12316/20
831 01 Bratislava

Tel.: +421 908 756 058
Fax.: +421 2 434 26 797
Mail.: europcar@europcar.sk
Internet: www.europcar.sk

Spoločnosť / Company:

IČO / VAT:

Číslo zmluvy/ Contract No:

IČ DPH:

IČO: 35 869 992 IČ DPH: SK2021767946
Poštová banka: 20529550/6500
IBAN: SK69 6500 0000 0000 2052 9550
BIC: POBNSKBA

Fakturačná adresa / Invoice address:

OBJEDNÁVKA /ORDER FORM
Referenčné číslo (číslo projektu alebo cc):
Meno a priezvisko vodiča / Name of driver:
Adresa / address:
Tel.kontakt (mobil), e-mail:
Datum narodenia / date of birth:
Číslo OP, miesto vydania, platnosť do /
No of ID card, place of issue, date of issue / expiry date:
Číslo VP, miesto vydania, vydaná dňa, platnosť do/
No. of driving licence, place of issue, date of issue/expiry date:
Ďalší šofér / add. driver:
Adresa / address:
Tel. kontakt (mobil), e-mail:
Dátum narodenia / date of birth:
Číslo OP, miesto vydania, platnosť do/
No. of ID card, place of issue, date of issue / expiry date:
Číslo VP, miesto vydania, vydaná dňa/platnosť do/
No of driving licence, place of issue, date of issue/expiry date:
Výbava/Equipment:
Navigačný systém / GPS
Detská sedačka / Child seat

Snehové reťaze / Snow chains
Rakúska diaľničná známka / AT HW sticker

Česká diaľničná známka / CR HW sticker
Iné / Others:

Trieda/Class:
MBMR
MBAR
NCMR
NCAR
EDMR

EWMR
CDMR
CDAR
IDMR
IDAR

IWMR
IWAR
CWAD
SDAR
SWAR

PWBR
FVMD
FVAD
DDAR
RLDD

ULDD
SGAD
UVAD
NXAR
PTMR

Pristavenie/Delivery

Vrátenie/Collection

Miesto/place:

Miesto/place:

Dátum/date:

Dátum/date:

Čas/time:

Čas/time:

Poznámka/Notes:

Poznámka/Notes:

OKMD
EDAR
SDAD
CWMR
CWAR

Poznámky:
Objednávka potvrdená
Číslo objednávky:

Objednávka zamietnutá
Dátum/Date:

CDMD
CDAD
IDAD
CWMD
LFAD

PTAR
SWAD
PVMD

Súhlas dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov
V zmysle zákona Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, svojím podpisom vyjadrujem
súhlas spoločnosti PP Rent Cars, s.r.o., Brusnicová 12316/20, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 so spracovaním poskytnutých osobných údajov
uvedených v Zmluve o nájme a v priložených prílohách, za účelom administrácie projektov počas doby ich realizácie. Po uplynutí tejto doby žiadam o skartovanie
materiálov v zákonom stanovenej lehote archivácie.
Uvedený súhlas sa týka aj poskytnutia uvedených údajov tretím stranám v nevyhnutných prípadoch (štátne inštitúcie).
Beriem na vedomie, že spracúvanie mojich osobných údajov sa riadi zákonom Slovenskej republiky č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov, ktorý najmä v § 28 a nasledujúcich upravuje moje práva v oblasti ochrany mojich osobných údajov.

Consent to the processing of personal data
Pursuant to Act of the Slovak Republic no. 122/2013 Coll. on personal data protection, as amended, I, by my signature hereto, grant my consent to the
company PP Rent Cars, s.r.o., Brusnicová 12316/20, Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 01 to process personal data provided in the Rental agreement
and in the attachments for the purpose of project administration during the project realisation. I request that after expiry of this period these materials be
shredded within the statutory archiving period.
The consent covers also the provision, if necessary, of the data provided to third parties (public organisations).
I acknowledge that processing of my personal data is governed by Act of the Slovak Republic no. 122/2013 Coll. on personal data protection, as amended,
governing in particular in § 28 et seq. my rights in the field of the personal data protection.

Name / Meno a priezvisko:
Date / Dátum:

Signature/Podpis:

