Údaje o žiadateľovi

Meno žiadateľa: ............................................................................................................................
Trvalý pobyt (údaj z OP): ............................................................................................................
Rodné číslo žiadateľa (údaj z OP): ..............................................................................................
Telefón: ................................................... e-mail: ........................................................................
Týmto žiadam o povolenie nájmu vyhradeného parkovacieho miesta v mestskej časti Bratislava –
Lamač pre fyzickú osobu:
Na ulici: ...........................................pred bytovým domom číslo ...... pre EČV: ......................................
K žiadosti prikladám nasledujúce:
1. overené čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v MČ Bratislava - Lamač, alebo občiansky
preukaz k nahliadnutiu;
2. fotokópiu technického preukazu od motorového vozidla, ktoré bude na mieste stáť
(obojstranne).
Svojím podpisom beriem na vedomie, že v prípade 30 percentnej obsadenosti parkoviska bude moja žiadosť vedená v
evidencii čakateľov Miestneho úradu Mestskej časti Bratislava - Lamač počas 1 kalendárneho roka (od podania žiadosti),
kým sa niektoré parkovacie miesto neuvoľní. Ďalšie písomné vyrozumenie o tejto skutočnosti nevyžadujem. V prípade
nepredloženia potrebných dokladov žiadosť nebude vybavená.

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

Podpis žiadateľa: ..........................................................

Písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov
Prevádzkovateľ:

Mestská časť Bratislava - Lamač, so sídlom Malokarpatské námestie č. 9,
Bratislava 841 03 IČO: 00603414, (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“),
Prevádzka Školskej jedálne, Malokarpatské námestie 1, 841 03 Bratislava Lamač

Dotknutá osoba:
Meno a priezvisko:

.........................................................................................................................*1

Email:

..........................................................................................................................*

1

*Vyplní dotknutá osoba ak je daný osobný údaj nevyhnutný, rozsah resp. definovanie osobných údajov spracúvaných na základe súhlasu si
upraví Prevádzkovateľ podľa potreby.
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Telefónne číslo:

..........................................................................................................................*

Udelením súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov potvrdzujem oboznámenie sa s Podmienkami
ochrany súkromia - http://www.lamac.sk/index.php?program=312, ktoré prijal Prevádzkovateľ.
Ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov podľa čl. 21
GDPR alebo § 27 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov na účely, ktoré sú založené na právnom
základe oprávneného alebo verejného záujmu, vrátane profilovania. V každom prípade mám právo namietať
proti spracúvaniu mojich osobných údajov na účely priameho marketingu.

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

Podpis dotknutej osoby: ................................................
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