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Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Staré Mesto                            
Vajanského nábrežie č. 3 
814 21 Bratislava 1 

 

 
ŽIADOSŤ O NÁJOM POZEMKU 

 
 

A. Žiadateľ 
 

Titul, meno a priezvisko:       
 
Rodné číslo:       
 
Titul, meno a priezvisko (manželky):       
 
Rodné číslo (manželky):  
 
Obchodný názov:       
 
IČO:       
 
Trvalý pobyt  (ulica, číslo domu, PSČ, obec):  
      
 
Korešpondenčná adresa (ak nie je totožná s trvalým pobytom): 
      
 
Telefonický , prípadne e-mailový kontakt:       

  
 
 
B. Požadovaná parcela – lokalita 

 
Ulica:       
 
Číslo parcely:       
 
Výmera (v m² ):       
 
 
Poznámka:       
 
 
 
 

C. Vyjadrenie súhlasu 
 
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie 
v súvislosti so spracovaním osobných údajov  [1] 
Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho prílohách v 
informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej časti Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, 
814 21 Bratislava, IČO: 603147, pre účely evidencie, spracovania údajov a uzatvorenia zmluvy o nájme. 
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba 
poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou, ktorá je potrebná 
na uzavretie zmluvy. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek 
odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa 
dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o 
práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, 
ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle 
Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári 

                                                 
[1] vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
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a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé. Zároveň som bol informovaný o kontaktných údajoch na 
zodpovedné osoby prevádzkovateľa.  
 
 
Dátum:       
 
 
 
        .................................................. 
           Podpis žiadateľa/žiadateľov 
 
 


