Slovenská poľovnícka komora
Štefánikova 10, Bratislava 811 05

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
(k „Žiadosti o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka”)
Ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dávam svoj súhlas Slovenskej
poľovníckej komore, so sídlom Štefánikova 10, 851 05 Bratislava, na spracúvanie mojich osobných údajov (titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo a séria občianskeho preukazu, občiansky preukaz vydaný kým, miesto
trvalého pobytu, PSČ, ulica, číslo, okres, štátna príslušnosť, e-mail, mobilný kontakt, číslo poľovného lístka-starého, číslo
poľovného lístka-nového), ktoré sú uvedené v „Žiadosti o vydanie/ predĺženie platnosti poľovného lístka“ ako aj v nižšie
uvedených doplňujúcich údajoch:
meno a priezvisko, titul: ...........................................................................................................................................................
dátum narodenia: ................................................ číslo dokladu totožnosti: .............................................................................
e-mail: .......................................................................................................................................................................................
mobil: ........................................................................................................................................................................................
číslo poľovného lístka - starého: .................................................. číslo poľovného lístka - nového:........................................
Moje osobné údaje uvedené v „Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ ako aj vyššie uvedené doplňujúce
údaje poskytujem na vymedzený účel, ktorým je „Evidencia držiteľov poľovných lístkov” a to do môjho písomného odvolania
zaslaného doporučene na vyššie uvedenú adresu, resp. počas platnosti poľovného lístka.
Súhlasím so zasielaním informácií prostredníctvom e-mailu resp. mobilnej siete ANO – NIE *nehodiace sa prečiarknite
.................................................
podpis dotknutej osoby

Sovenská poľovnícka komora
Štefánikova 10, Bratislava 811 05

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY
(k „Žiadosti o vydanie / predĺženie platnosti poľovného lístka”)
Ako dotknutá osoba v zmysle §11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, dávam svoj súhlas Slovenskej
poľovníckej komore, so sídlom Štefánikova 10, 851 05 Bratislava, na spracúvanie mojich osobných údajov (titul, meno,
priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, číslo a séria občianskeho preukazu, občiansky preukaz vydaný kým, miesto
trvalého pobytu, PSČ, ulica, číslo, okres, štátna príslušnosť, e-mail, mobilný kontakt, číslo poľovného lístka-starého, číslo
poľovného lístka-nového), ktoré sú uvedené v „Žiadosti o vydanie/ predĺženie platnosti poľovného lístka“ ako aj v nižšie
uvedených doplňujúcich údajoch:
meno a priezvisko, titul: ...........................................................................................................................................................
dátum narodenia: ................................................ číslo dokladu totožnosti: .............................................................................
e-mail: .......................................................................................................................................................................................
mobil: ........................................................................................................................................................................................
číslo poľovného lístka - starého: .................................................. číslo poľovného lístka - nového:........................................
Moje osobné údaje uvedené v „Žiadosti o vydanie/predĺženie platnosti poľovného lístka“ ako aj vyššie uvedené doplňujúce
údaje poskytujem na vymedzený účel, ktorým je „Evidencia držiteľov poľovných lístkov” a to do môjho písomného odvolania
zaslaného doporučene na vyššie uvedenú adresu, resp. počas platnosti poľovného lístka.
Súhlasím so zasielaním informácií prostredníctvom e-mailu resp. mobilnej siete ANO – NIE *nehodiace sa prečiarknite
.................................................
podpis dotknutej osoby

