Formulár DP1

Žiadateľ (meno):
Adresa:

mesto, PSČ:

IČO:

telefón:

e-mail:
mestská časť Bratislava - Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava 1

Žiadosť o povolenie vyhradeného parkovania na miestnej
komunikácii III. a IV. triedy pre občanov, právnické a fyzické osoby
počet miest: ..............................................................................................................................................
evidenčné číslo vozidla: ............................................................................................................................
na ulici: .......................................

pred domom č.: ..................

na dobu:

do:...................................

od:..........................

Bratislava, PSČ: ......................

Za splnenie podmienok povolenia a za dôsledky vzniknuté touto činnosťou zodpovedá:
meno a priezvisko: ....................................................................................................................................
adresa: ......................................................................................................................................................
tel. č./ mobil: .............................................................................................................................................

Prílohy:
a) určený projekt organizácie dopravy odsúhlasený v Operatívnej komisii pre určovanie
dopravných značiek a dopravných zariadení,
b) obojstrannú kópiu osvedčenia o evidencii vozidla (veľký technický preukaz).
Súhlasím so spracovaním osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v súvislosti
so spracovaním osobných údajov
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 vydávania povolení na parkovanie na miestnej
komunikácii. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných
údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 10 rokov. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou
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požiadavkou, ktorá je potrebná na vydanie povolenia podľa zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov. 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 a v prílohách poskytol/poskytla
sú pravdivé. Zároveň som bol informovaný o kontaktných údajoch na zodpovedné osoby
prevádzkovateľa.

Bratislava, dňa: .........................
..................................................
pečiatka a podpis žiadateľa
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