Žiadateľ, ( meno priezvisko, titul):
....................................................................................................................................................
Trvalý pobyt: ..............................................................................................................................
Telefónne číslo:................................................ E-mail: ...............................................................
Evidenčné číslo vozidla:....................................

Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.
Hollého 2
902 01 Pezinok

Vec: Žiadosť o vydanie rezidentskej parkovacej karty
V zmysle VZN č.12020, ktorým Mestské zastupiteľstvo v Pezinku schvaľuje podmienky
dočasného parkovania v meste Pezinok , žiadam o vydanie rezidentskej parkovacej karty .
Prílohy:
• fotokópia dokladu totožnosti
• fotokópia technického preukazu motorového vozidla, resp. vozidiel evidovaných na
žiadateľa, ktorých EVČ bude vyznačené na RK
• fotokópia platného vodičského preukazu žiadateľa

V Pezinku dňa ............................

................................................
Podpis žiadateľa

K fotokópiám príloh boli predložené originály k nahliadnutiu :
1. doklad totožnosti rezidenta
2. technický preukaz motorového vozidla
3. platný vodičský preukaz žiadateľa

Písomný súhlas k spracúvaniu osobných údajov
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Dotknutá osoba:
Meno a priezvisko............................................................
Bydlisko:...........................................................................
Bola oboznámená s nasledujúcimi informáciami, ktorých správnosť a aktuálnosť svojím
podpisom potvrdzuje.
Prevádzkovateľ:
Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o., Hollého 2. 902 01 Pezinok
Účel spracúvania osobných údajov:
vydanie rezidentskej parkovacej karty
Zoznam osobných údajov:
1. Meno, priezvisko, titul žiadate
2. Trvalý pobyt
3. kontakty: telefón, E-mail
4. Evidenčné číslo vozidla, ku ktorému sa vydáva rezidentská karta
5. Fotokópia dokladu totožnosti
6. Fotokópia technického preukazu motorového vozidla, resp. vozidiel evidovaných na
žiadateľa, ktorých EVČ bude vyznačené na rezidentskej karte
7. Fotokópia platného vodičského preukazu žiadateľa
Doba poskytnutia súhlasu:
obdobie od doby doručenia požadovaných osobných údajov až do uplynutia doby povinnej na
archiváciu pre daňové účely.
Forma zverejnenia:
Osobné údaje nebudú zverejnené žiadnym spôsobom
Tento súhlas udeľujem v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/Es ( všeobecné nariadenie o ochrane údajov ) – GDPR
a zákonom č. 18/2018 Z .z. o ochrane osobných údajov.
Prehlasujem, že som bol poučený a beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek
odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na adresu Pezinská mestská spoločnosť, s.r.o.,
Hollého 2, 902 01 Pezinok, ktorého vzor je zverejnený na webovej stránke
www.pmspezinok.sk .
Prehlasujem, že som bol informovaný o ochrane osobných údajoch a mojich právach ako
dotknutej osoby.
V Pezinku dňa:
Podpis dotknutej osoby:......................................................
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