
Súhlas žiadateľa so spracovaním a zverejnením svojich osobných 
údajov za účelom vypracovania právnych úkonov  

v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov 

 
Žiadateľ/Dotknutá osoba: 
 
Meno a priezvisko: ___________________________________ rodený/á.:_______________ 
 
Adresa trvalého bydliska:______________________________________________________ 
 
Narodený/á:__________________________rodné číslo:_____________________________ 
 
Telefón, e-mail: _____________________________________________________________ 
 
Prevádzkovateľ: 

 
OBEC TVRDOŠOVCE  
Sídlo: Novozámocká cesta 56, 941 10 Tvrdošovce, IČO: 00 309 338 
zriadené v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

 

 
Žiadateľ podpisom pod jednotlivými bodmi tohto súhlasu slobodne, výslovne 
a zrozumiteľne dáva svoj písomný súhlas prevádzkovateľovi na spracovanie a zverejnenie 
svojich osobných údajov za účelom uvedeným v jednotlivých bodoch tohto súhlasu. Súhlas 
žiadateľa je na dobu neurčitú, príp. do písomného odvolania súhlasu spracovania 
a zverejnenia osobných údajov dotknutou osobou, pokiaľ takéto odvolanie nie je v rozpore so 
zákonom a ďalšími súvisiacimi predpismi. Žiadateľ zároveň beriem na vedomie, že práva 
dotknutej osoby sú upravené v § 22 až § 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
 

 
1) Žiadateľ súhlasí, aby sa jeho nasledovné osobné údaje - meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresa trvalého bydliska, rodné číslo, dátum narodenia - použili za účelom 
uzatvorenia kúpnej/zámennej/nájomnej zmluvy/zmluvy o zriadení vecného 
bremena/zmluvy o výpožičke, predmetom ktorých je nehnuteľnosť vo vlastníctve obce 
Tvrdošovce na zasadnutí stálych komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve, na 
a na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva.  

 
________________ 

 
2) Žiadateľ súhlasí, aby sa jeho nasledovné osobné údaje - meno a priezvisko, rodné 

priezvisko, adresa trvalého bydliska, uviedli na uznesení obecného zastupiteľstva 
a aby sa zverejnili na web stránke obce. 

________________ 
 

3) V zmysle § 47a zák. č. 40/1964 Zb Občiansky zákonník v platnom znení je obec 
Tvrdošovce povinná zverejniť zmluvu na web stránke obce. Žiadateľ súhlasí, aby sa 
zmluva obsahujúca jeho nasledovné osobné údaje – meno a priezvisko, rodné 
priezvisko, adresa trvalého pobytu – zverejnila na web stránke na čas platnosti tejto 
zmluvy. 

                                                                                                           _______________ 
Tvrdošovciach, dňa:  __________________ 


