
 

STORITVE JAVNEGA KRAJEVNEGA PREVOZA 

Vloga za izdajo izkaznice za pridobitev 

vozovnic številka (izpolni zaposleni)   

 
PRIIMEK _  IME _   
ROJEN/A V _  DNE _   
STANUJOČ/A V _  NASLOV _   
DRŽAVA PREBIVALIŠČA _  POŠT. ŠT. _   
DAVČNA ŠT.  

E-POŠTA* ZAPOSLITEV** 
_  TELEFON* 

_   
 DIJAK/ŠTUDENT  ZAPOSLEN/A 

_   
 

 UPOKOJENEC/KA  DRUGO 

 

* Neobvezna polja ** Informacije, namenjene obračunanju olajšav 

 
Če oseba, ki vloži vlogo za izdajo izkaznice, ni njen imetnik, je treba izpolniti tudi spodnja polja s podatki vlagatelja.  

 
PODPISANI 

PRIIMEK 

ROJEN/A V 

STANUJOČ/A V 

 
_  IME _   

_  DNE _   

_  NASLOV _   
V SVOJSTVU (OČE / MATI/ SKRBNIK / SVOJEC/ POOBLAŠČENA OSEBA)_   
NAPROŠA ZA IZDAJO IZKAZNICE ZA PRIDOBITEV VOZOVNIC ZA ZGORAJ NAVEDENEGA UPORABNIKA-IMETNIKA 

 

Vlogi priložite kopijo osebne izkaznice in davčne številke imetnika ter novejšo fotografijo ustrezne velikosti.  
 
 

V Trstu,  (datum) Podpis vlagatelja   
 
 

OBVESTILO v skladu s 13. in 14. členom Uredbe (EU) 2016/679 
Nosilec obdelave podatkov je družba Trieste Trasporti S.p.A. – ulica dei Lavoratori 2 – 34144 Trst.  Družba Trieste Trasporti S.p.A. je kot OVP imenovala odv. Paola Vicenzottija, ki je dosegljiv 
na naslednjih stikih (objavljenih na spletni strani podjetja): e-pošta dpo@studiolegalevicenzotto.it. Obveščamo vas, da podatke, pridobljene za izdajo izkaznice za pridobitev vozovnic, zbira 
in obdeluje družba Trieste Trasporti spa oziroma družbe, ki jih le-ta pooblasti (vključno s prodajalci, pooblaščenimi za izdajo vozovnic in za sprejem te vloge), tudi z vnosom v zbirke podatkov 

in računalniško obdelavo, v skladu z zakonsko določenimi obveznostmi oziroma za namene, tesno povezane z upravljanjem storitev javnega prevoza, ob upoštevanju pravic in dostojanstva 
uporabnikov, zlasti pa varovanja zaupnosti in varstva osebnih podatkov. Glede tega je treba poudariti, da je pridobivanje zahtevanih podatkov kakor tudi podatkov, ki jih obdelujejo družba 
Trieste Trasporti ali družbe, ki jih le-ta pooblasti, predpogoj za vzpostavitev odnosa, ki mu je to pridobivanje namenjeno, v zvezi z obveznostmi, pravicami in predvidenimi obdelavami, 
povezanimi z izdajo terminskih vozovnic za javni krajevni prevoz. Ti podatki bodo shranjeni za nujno potrebno obdobje. Fizična oseba, na katero se nanašajo pridobljeni osebni podatki, 
lahko v zvezi z obstojem in obdelavo teh podatkov uveljavlja pravice, ki jih določajo členi od 15 do 21 Uredbe EU 2016/679, v skladu s postopki, predvidenimi v predpisih. Celotno obvestilo 
si lahko ogledate na spletni strani www.triestetrasporti.it oziroma se oglasite na blagajni našega podjetja na naslovu Via dei Lavoratori 2.  

 
 

V Trstu,  (datum) Podpis _   
 
 

Morebitne posredovane telefonske številke, naslovi in e-poštni naslovi se bodo lahko uporabili za pošiljanje uradnih in službenih obvestil oziroma obvestil, povezanih s pobudami družbe 
Trieste Trasporti Spa v korist uporabnikov, med katere sodijo obvestila imetnikom terminskih vozovnic in ugotavljanje stopnje zadovoljstva strank. Telefonske številke, naslovi in e-poštni 
naslovi ne smejo biti predmet posredovanja ali obveščanja v drugih primerih, kot jih določa zakon, in vsekakor v skladu z dovoljenimi načini. Obveščamo vas, da imate kadar koli pravico 
preklicati predloženo soglasje in/oziroma zavrniti storitve neposrednega trženja, tako da se obrnete na upravljavca. Celotno obvestilo si lahko ogledate na spletni strani 
www.triestetrasporti.it oziroma se oglasite na blagajni našega podjetja na naslovu Via dei Lavoratori 2.  

 

 SOGLAŠAM  NE SOGLAŠAM 
 

V Trstu,  (datum) Podpis _   
 

POGOJI ZA IZDAJO IZKAZNICE ZA PRIDOBITEV VOZOVNIC 
Izdajo izkaznice za pridobitev vozovnic določajo deželni predpisi. Izkaznica velja 5 let in stane 5,00 EUR. Družba Trieste Trasporti nosi stroške prve izdaje: izjema so izkaznice, za katere 
vlogo oddate na spletni strani https://webticketing.triestetrasporti.it. Izkaznica za pridobitev vozovnic je imenska in neprenosljiva, obvezna je za vse imetnike terminskih vozovnic za javni 
krajevni prevoz, ki ga izvaja družba Trieste Trasporti. Če izkaznico za pridobitev vozovnic ali terminsko vozovnico uporabljajo osebe, ki niso imetnik, oziroma bi bilo ugotovljeno ponarejanje 
ali bi bile uporabljene po preteku navedene veljavnosti, bo družba izrekla upravne kazni, ki jih določa zakon. Terminska vozovnica ne daje nobene prednostne pravice glede na potnika z 
običajno vozovnico. Povračilo vozovnic je predvideno v primerih in s postopki, navedenimi v seznamu storitev. Izkaznico za pridobitev vozovnic je treba predložiti skupaj s terminsko 

vozovnico.   Ob prejemu izkaznice za pridobitev vozovnic morata imetnik ali vlagatelj preveriti, ali so podatki na izkaznici točni;  reklamacij ali ugovorov po prevzemu izkaznice ne 
sprejemamo. Cene izkaznic za pridobitev vozovnic in vozovnic so določene z ustreznim sklepom deželne vlade.  
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