Žiadosť o vydanie rezidentskej karty – návšteva
V zmysle prevádzkového poriadku spoločnosti Technické služby mesta Prievidza s. r. o.
ŽIADATEĽ:
MENO:

PRIEZVISKO:

TITUL:
BYDLISKO (trvalý pobyt):
ČÍSLO OP:

ČÍSLO OP

RK-N ŽIADATE OD:

TELEFÓN:

E-MAIL:

ÚDAJE O VOZIDLE:
EČV (evidenčné číslo vozidla):

V Prievidzi dňa ......................................
...................................................
(podpis žiadateľa)
Som oboznámený s tým, že moje osobné údaje budú uložené v databáze spoločnosti TSMPD s. r. o., Košovská cesta 1, 971 01 Prievidza a
budú použité výhradne k spracovaniu žiadosti o vydanie rezidentskej karty. Údaje nebudú poskytnuté tretej osobe a s údajmi bude
nakladané dôverne a v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Svojim
podpisom potvrdzujem pravdivosť vyplnených údajov. Zároveň som bol poučený/á o svojich právach podľa §15 ods. 1 zákona č. 112/2013
Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov /poučenie sa nachádza na zadnej strane tejto žiadosti/.
(vyplní pracovník TSMPD s. r. o.)

Potvrdenie o prijatí žiadosti: ........... / .......... / 20...
Rezidentské pásmo:
Koľká RK-N vydaná na kalendárny rok pre BJ/EČV:
Platnosť od - do:
Výška poplatku (€):
Číslo rezidentskej karty - návšteva:

Žiadosť spracoval(a)....................................
Rezidentská karta bola vydaná a zaplatená dňa ................................

k žiadosti so sebou prineste k nahliadnutiu (ku kontrole):
- občiansky preukaz

........................................
podpis rezidenta

Poučenie o právach, resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej
osoby v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a doplnení
niektorých zákonov
V zmysle § 15 ods. (1) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (ďalej „zákon“) spoločnosť Technické služby mesta Prievidza s. r. o. v súlade s predpokladaným spracúvaním
osobných údajov dotknutých osôb, informuje o právach a skutočnostiach týkajúcich sa spracúvania ich osobných údajov.
Osobné údaje oprávnené osoby poskytujú do informačných systémov spoločnosti Technické služby mesta Prievidza
s. r. o., na základe osobitných zákonov (zákon o ochrane osobných údajov, obchodný zákonník, občiansky zákonník).
Osobné údaje sú spracúvané v informačnom systéme prevádzkovateľa, ktorým je spoločnosť Technické služby mesta
Prievidza s. r. o., IČO 31579183, Košovská 1, Prievidza 971 01 (ďalej „spoločnosť“), ktorá má zabezpečenú ochranu
osobných údajov v súlade so zákonom.
Názov informačného systému je:
-

IS Parkovacie karty.

Účelom spracúvania osobných údajov je prevádzkovanie parkovacieho systému mesta Prievidza a vedenie
evidencie držiteľov parkovacích kariet, na základe zmluvného vzťahu medzi prevádzkovateľom a dotknutou osobou, podľa
zákona o ochrane osobných údajov a parkovacieho poriadku mesta Prievidza. Predmetné osobné údaje zabezpečuje pre
prevádzkovateľa rovnako sprostredkovateľ (Turisticko informačná kancelária mesta Prievidza, n.o.).

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje zákon o ochrane osobných údajov (§28 zákona).
V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať jej osobné údaje preukázala
svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho
podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo
o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od spoločnosti vyžadovať:
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov v informačnom systéme v
rozsahu podľa § 15 ods. 1 písmeno a) až e) druhý až šiesty bod zákona; pri vydaní rozhodnutia podľa § 28 odseku 5 je
dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
- opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom
spracúvania,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady
obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
- likvidáciu jej osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania podľa § 17 ods. 1; ak sú predmetom spracúvania
úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
- likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
- blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

