MESTO TREBIŠOV
M. R. Štefánika 862/204
075 25 Trebišov

Žiadosť o vydanie REZIDENČNEJ KARTY
Meno a priezvisko žiadateľa: .....................................................................................................
Dátum narodenia:

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

Adresa trvalého pobytu:

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

Mená členov domácnosti:

...............................................................nar:................................

(u detí od 3 do 15 rokov uviesť rok narodenia) ...............................................................nar:................................

...............................................................nar:................................
...............................................................nar:................................
Týmto Vás žiadam o vydanie Rezidenčnej karty mesta Trebišov pre mňa a členov mojej rodiny, s ktorými žijem
v spoločnej domácnosti. Svojím podpisom potvrdzujem a čestne vyhlasujem, že mám voči mestu Trebišov uhradené všetky
záväzky, najmä záväzky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady.
Zaškrtnite možnosť doručenia karty:
Kartu mesta prevezmem osobne.
Kartu mesta žiadam zaslať na vyššie uvedenú adresu.
Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané v súlade s NARIADENÍM EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto
údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Informácie o spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom sú vám plne k dispozícii na webovom sídle
www.osobnyudaj.sk/informovanie, ako aj vo fyzickej podobe v sídle a na všetkých kontaktných miestach prevádzkovateľa.
Súhlasím/
nesúhlasím s opätovným a pravidelným zasielaním rezidenčnej karty v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.
a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Svojím podpisom potvrdzujem, že som bol / bola poučená o svojich právach, ako právach dotknutej osoby
uvedených v čl. 15 až 23 Nariadenia GDPR, resp. § 19 až 30 zákona a že svoje identifikačné údaje, ktoré som poskytol/
poskytla, sa zhodujú so skutočnosťou, že sú úplné, pravdivé a presné.

V Trebišove, dňa ............................

podpis žiadateľa ...............................

Rezidenčná karta prevzatá:

Rezidenčná karta zaslaná:

dňa: .................................

dňa: .................................

podpis: ............................
Poučenie: Nárok na rezidenčnú kartu má len ten obyvateľ mesta Trebišov, ktorý má na území mesta Trebišov trvalý pobyt
a zároveň má uhradené záväzky na miestnych daniach a poplatku za komunálne odpady ku koncu roka predchádzajúceho
roku, za ktorý sa rezidenčná karta žiada, resp. vydáva. V prípade, že žiadateľ uvedené podmienky nespĺňa, nemá nárok na
vydanie rezidenčnej karty.

