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Ústne podaná žiadosť o poskytnutie informácie podľa Zákona NR SR č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Evidenčné číslo: ....................... 

Dátum podania žiadosti: 

Forma žiadosti:  osobne  

Meno a priezvisko žiadateľa alebo názov organizácie: 

Kontakt žiadateľa: 

Obsah požadovaných informácií: 

 

 

Požadovaný spôsob poskytnutia informácií: 

Žiadosť prevzal: 

Spôsob vybavenia žiadosti:      vybavenie – nevybavenie (dôvody) 

 

Forma vybavenia žiadosti:        ústne  

Dátum vybavenia žiadosti: 

 

 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 

udelený v zmysle ust. § 5 písm. a) v spojení s ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov ako dotknutá osoba udeľujem súhlas prevádzkovateľovi 

obchodné meno/názov: HUMANITÁR, n. o. – Centrum psychosociálnej 

a ošetrovateľskej starostlivosti  

so sídlom: Škultétyho 19, 080 01 Prešov IČO: 37 886 932  

so spracúvaním svojich osobných údajov  

v rozsahu: Meno, Priezvisko, kontakt (e mail, tel.číslo,) 

na účel: Spracovanie písomnej žiadosti o poskytnutie informácií  

na  dobu: 5 rokov.  

Po uplynutí stanovenej doby budú tieto osobné údaje zlikvidované tak, aby nebola 

možnosť ich ďalšej rekonštrukcie. Získané osobné údaje nebudú spracúvané 

automatizovaným spôsobom- profilovaním. 

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je 

dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania 

súhlasu na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho 

doručenia. Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.  

Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:  

• žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie, alebo 

obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;  

• namietať spracúvanie svojich osobných údajov; 

• na prenosnosť osobných údajov; 

• podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov 

SR. 

 Dotknutá osoba vyhlasuje, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, aktuálne 

a boli poskytnuté slobodne.  


