Přihláška k využívání služby SENIOR TAXI

č. ……………………………

Město Náchod
Masarykovo náměstí 40
547 01 Náchod
Přihlašuji se k využívání služeb Senior taxi

Jméno a příjmení:….. ………………………………………………………………………………….
datum narození:……. ………………………………………………………………………………….
bytem: …………………………………………………………………………………………………..
kontaktní telefon:……………………………………………………………………………………….
zastoupen/á:…………………………………………………………………………………………….

Podmínky využívání služeb Senior taxi:
a) průkazku na využití služeb Senior taxi může získat každá fyzická osoba, která je na území
města Náchoda hlášena k trvalému pobytu a dosáhla věku nejméně 65 let nebo osoba, která
dosáhla věku 18 let a vlastní průkaz ZTP, ZTP/P;
b) přepravovat se v rámci služby Senior taxi můžete pouze 8 x v jednom měsíci, a to pouze
na území města Náchoda a jeho příměstských částí - Babí u Náchoda, Běloves, Bražec,
Dobrošov, Jizbice u Náchoda, Lipí u Náchoda, Malé Poříčí, Staré Město nad Metují. Za
jednu jízdu se počítá cesta tam; cesta zpět se počítá již za druhou jízdu;
c) provozovatel Senior taxi je povinen vést k Vaší objednávce údaje, které mu stanoví
vyhláška č. 478/2000 Sb., kterou se provádí zákon o silniční dopravě. Kromě údajů
požadovaných touto vyhláškou se prokážete i průkazkou Senior taxi a sdělíte účel přepravy.
Před započetím přepravy může od Vás řidič Senior taxi požadovat ještě prokázání Vaší
totožnosti, případně předložení průkazu ZTP, ZTP/P. Řidič Senior taxi vyznačí na průkazce
Senior taxi v příslušném políčku uskutečněnou přepravu a pro účely evidence služby si
zaznamená číslo Vaší průkazky Senior taxi. Řidiči uhradíte cenu za přistavení vozidla ve výši
25,- Kč, resp. 30,- Kč.
Přeprava osob na území města Náchoda je pro účely určení výše této ceny členěna do dvou
ZÓN:
ZÓNA I – s cenou za přistavení vozidla ve výši 25,- Kč včetně DPH – je definována jako
přeprava osob nespadající do ZÓNY II.
ZÓNA II – s cenou za přistavení vozidla ve výši 30,- Kč včetně DPH – je definována jako
přeprava osob, při které nástupní nebo výstupní místo leží v katastrálním území Pavlišov,
Jizbice u Náchoda nebo Dobrošov,
Máte právo požadovat doklad o poskytnutí služby Senior taxi, vč. uhrazené ceny. Nic dalšího
nejste povinni hradit;
d) spolu s Vámi se může přepravovat jedna další osoba jako doprovod;
e) s sebou můžete přepravovat menší břemena a spoluzavazadla, či kompenzační pomůcky;
f) přeprava probíhá pouze v pondělí – pátek od 7 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 22 hodin,
v neděli a ve dnech pracovního klidu od 8 do 17 hodin. Objednávku přepravy je nutno učinit
minimálně 1 den předem na telefonním čísle +420 491 421 544;

g) v případě plného vytížení všech vozidel provozovatele Senior taxi mají přednost osoby
požadující převoz do nemocnice, k lékaři a na polikliniku a Vaše jízda může být z toho
důvodu objednána, po dohodě s Vámi, na jiný než původně požadovaný termín;
h) službu provozovatele Senior taxi si objednáte vždy na určitou hodinu s tím, že pokud se
na sjednané místo nástupu nedostavíte do 15 min. od sjednaného času, pak provozovatel
není povinen na Vás déle čekat. Jízdu je možné zrušit, o tom však vždy informujte
provozovatele nejpozději 1 hodinu předem;
i) doprava může být rozhodnutím města Náchoda pozastavena – o tom budete bezodkladně
informováni telefonicky.
Berete na vědomí, že:
- v případě, že se neprokážete průkazkou Senior taxi, jste povinni uhradit plnou cenu jízdy
dle ceníku provozovatele Senior taxi,
- v případě porušení shora uvedených podmínek můžete být vyloučeni z přepravy Senior
taxi,
- máte možnost kdykoliv využívání služeb Senior taxi ukončit; v tom případě jste povinni
oznámit tuto skutečnost městu Náchod kontaktní osobě, kterou je Mgr. Kateřina Tylšová, na
tel. č. 770 127 512, a vrátit průkazku Senior taxi.
Na základě této přihlášky k využívání služeb Senior taxi Vám město Náchod poskytuje
následující informace:
Město Náchod se sídlem Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod, je správcem Vašich výše
uvedených osobních údajů. S dotazy týkajícími se zpracování osobních údajů se můžete
obracet na pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je zaměstnankyně města
Náchoda Ing. Eva Bauerová, tel. 491 405 419, e-mail: podatelna@mestonachod.cz.
Účelem nezbytného zpracování Vašich osobních údajů je řádné zajištění služby Senior
taxi, o kterou jste touto přihláškou požádali a kterou Vám bude město Náchod poskytovat za
výše uvedených podmínek. Osobní údaje, které jste v přihlášce poskytli, budou zařazeny do
evidence uživatelů služby Senior taxi, která je uložena na odboru sociálních věci Městského
úřadu Náchod. K Vašim osobním údajům bude přiřazeno i číslo průkazky Senior taxi, kterou
obdržíte a kterou se prokážete provozovateli Senior taxi. Vaše osobní údaje spolu s číslem
průkazky budou městu Náchod sloužit pouze pro účely evidence využívání služby Senior taxi
a pro stanovení správné úhrady, kterou město bude hradit provozovateli Senior taxi. Vaše
osobní údaje nebudou nikam předávány. Město Náchod je bude zaznamenávat v evidenci
po dobu, po kterou budete využívat služeb Senior taxi, případně po dobu nezbytnou pro
vypořádání závazků s provozovatelem Senior taxi.

Svým podpisem potvrzuji, že jsem se seznámil/seznámila s výše uvedenými podmínkami a
informacemi využívání služeb Senior taxi. Tyto podmínky se zavazuji dodržovat.
Potvrzuji převzetí průkazky Senior taxi č. ………………..
V Náchodě dne ………………….

Jméno, příjmení a podpis uživatele služby Senior taxi: …………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………

