Súhlas dotknutej osoby
(dospelá osoba, napríklad zamestnanec,

občan)

Prevádzkovateľ:

Mesto Kysucké Nové Mesto
Námestie slobody 94,024 01 Kysucké Nové Mesto, SR.
Štatutárny zástupca: Ing. Marián Mihalda, primátor mesta
(ďalej len „prevádzkovatel"')
Identifikačné

údaje dotknutej osoby:
Priezvisko, meno: ......................................................... Dátum narodenia: ................................ .
Bydlisko/adresa: .......................................................................................................................... .

Ja dolepodpísaný/á v súlade s ustanovením § 5, písm. a), § 13, ods. 1, písm. a) a§ 14 zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení vyhlasujem, že slobodne a bez nátlaku
súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko, dátum narodenia,
bydlisko, individuálna alebo skupinová fotografia, videozáznam na účel: prezentácia mesta a výsledkov
aktivít organizovaných mestom a aktivít na ktorých sa mesto zúčastní.
Súhlasím so zverejnením uvedených údajov na webovom sídle mesta, nástenkách,
materiáloch alebo v elektronických a tlačených médiách.

propagačných

Poučenie:
Podľa§ 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so
spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže
súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.

Informácie týkajúce sa získavania a spracúvania osobných údajov podľa § 19 a § 20 zákona č.
18/2018 Z.z. sú k dispozícii na webstránke Mesta Kysucké Nové Mesto na Úradnej tabuli
mesta ako aj u zodpovednej osoby.

V Kysuckom Novom Meste dňa ....................... .

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

Príloha č. 1/A

Čestné vyhlásenie
(Fyzická osoba)

Dolu podpísaný (á) ............................................................................................ .
nar ......................................... , trvale bytom .................................................... .

xvedený .............................................................. ..
XCv'lS 1o ZlV.
v•

reg. : ..................... ..

týmto

čestne

vyhlasujem, že nie som osoba

uvedená v§ 9a ods. 6 písm. a) až g) zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších
predpisov, ktorá je:
a) starostom obce
b) poslancom obecného zastupiteľstva
c) štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu právnickej osoby zriadenej alebo
založenej obcou
d) prednostom obecného úradu
e) zamestnancom obce
f) hlavným kontrolórom obce
g) blízkou osobou osôb uvedených v písmenách a) až f) *vysvetlivka
Toto

čestné

vyhlásenie som vykonal (a)

dobrovoľne

a s plnou

zodpovednosťou

pre potreby Mesta

Kysucké Nové Mesto za účelom predloženia mojej žiadosti na zmluvný prevod - kúpu majetku
mestax/užívanie majetku mestax.

Zároveň

prehlasujem, že som si vedomý (á) dôsledkov, ktoré by

vyplynuli z toho, ak by sa preukázalo, že údaje v tomto

Kysucké Nové Mesto

dňa

čestnom

vyhlásení nie sú pravdivé.

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

Podpis

*Vysvetlivka - § 116 Obč. zákonníka
Blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, iné osoby v pomere rodinnom
alebo obdobnom sa pokladajú za osoby sebe navzájom blízke, ak by ujmu, ktorú utrpela jedna z
nich, druhá dôvodne pociťovala ako vlastnú ujmu.
x - nehodiace sa škrtnite.

Príloha č.2/ A

Čestné vyhlásenie
(Fyzická osoba)
Žiadateľ ....................................................................................................................... ..

nar .................................................... trvale bytom ...................................................... .

číslo obč.

preukazu ............................................................. štátne

občianstvo

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

x Vedený .............................................................. ..
X Č'lS

1O ZlV.
v•
reg.:

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

týmto

čestne

vyhlasujem,

že v čase podania žiadosti na zmluvný prevod - kúpu majetku mestax/užívanie majetku
mesta\ nemám žiadne záväzky voči Mestu Kysucké Nové Mesto

Kysucké Nové Mesto

dňa

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

Podpis

x - nehodiace sa škrtnite.

