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PÍSOMNÝ SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

podľa § 14 a nasl. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  

(ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“)  

 

 

Dotknutá osoba:   ...................................................................................................... 

Prevádzkovateľ:   Mestská časť Bratislava-Karlova Ves,  

Námestie sv. Františka 8,  

842 62 Bratislava 

Kontakt na zodpovednú osobu:  zodpovednaosoba@karlovaves.sk  

 

Zoznam osobných údajov: 

- osobné údaje uvedené v žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pri narodení 

dieťaťa 

Účel spracovania osobných údajov: 

- poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmito účelmi. 

Príjemcovia osobných údajov:  

- údaje sa neposkytujú 

Právny základ spracovania osobných údajov – § 13 ods. 1 písm. a) zákona o ochrane 

osobných údajov 

- dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na 

jeden konkrétny účel 

Doba uchovávania osobných údajov  

 5 rokov od podania žiadosti o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby 

spracúval jej osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, na uvedený účel a počas vyššie uvedenej doby. 

Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných údajov je 

dotknutá osoba povinná zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi. 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť 

spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. 

Práva dotknutej osoby sú vymedzené v druhej časti – druhej hlave (§ 19 až § 30) zákona o ochrane osobných 

údajov. Ide napr. o práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby, 

práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako 

aj práva na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. 

Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že bola oboznámená s uvedenými informáciami a súhlasí s nimi. 

 

V Bratislave, dňa ........................    

 

 

..................................................... 

podpis dotknutá osoba 
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MESTSKÁ ČASŤ  BRATISLAVA -  KARLOVA VES 

Námestie sv. Františka 8,  842 62  Bratislava 4 

 Žiadosť  

o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa 
Údaje o žiadateľovi 

1. Meno a priezvisko ......................................................................................................... 

 

2. Dátum narodenia ......................................................................................................... 

 

3. Trvalý pobyt ......................................................................................................... 

 

4. Vzťah k dieťaťu ......................................................................................................... 

 

Kontaktné údaje:   tel: ................................... e-mail:.............................................................. 

 

žiada  

o poskytnutie finančného príspevku pri narodení dieťaťa 

 

Údaje o dieťati 

1. Meno a priezvisko ........................................................................................................ 

 

2. Dátum narodenia ........................................................................................................ 

 

3. Trvalý pobyt ........................................................................................................ 

 

Čestné prehlásenie: 

1. Prehlasujem, že voči mestskej časti nemám žiadne záväzky po splatnosti alebo iné dlhy. 

2. Prehlasujem, že trvalý pobyt v mestskej časti Bratislava-Karlova Ves mám najmenej 

jeden rok pred narodením dieťaťa. 

3. Prehlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú pravdivé a beriem na vedomie, 

že príspevok vyplatený na základe nepravdivých údajov som povinný vrátiť. 

 

Spôsob výplaty príspevku:   

  v hotovosti                                 prevodom na účet č.: ................................./............  
 

 

V Bratislave, dňa ....................................  

    ......................................... 

   podpis žiadateľa 

 

Príloha: - fotokópia rodného listu dieťaťa. 
Vaše osobné údaje spracúvame len na základe zákonných podmienok (právneho základu - oprávnenia na spracúvanie osobných údajov), ktoré 

vyplývajú z Nariadenia, Zákona o ochrane osobných údajov alebo iných osobitných predpisov. Bližšie informácie získate na našom webovom 

sídle https://www.karlovaves.sk/rychle-odkazy/ochrana_osobnych_udajov/ alebo nás kontaktujte na e-mail: 

zodpovednaosoba@karlovaves.sk. 
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