MESTSKÝ ÚRAD SENICA, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Tel.:034 698 76 26, Fax: 034 657 40 58
e-mail: anna.lucanova@senica.sk, web: www.senica.sk

Žiadosť o odpredaj nehnuteľného majetku – FOP
podľa zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov § 9a a VZN
č.1 o zásadách hospodárenia s majetkom mesta Senica, čl. 4, bod B
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Žiadateľ:
Obchodné meno:
.....................................................................................................................................
IČO:

DIČ:
....................................................

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

Miesto podnikania:
........................................................................................................................................
Telefónne číslo:
.........................................................................................................................................
E-mail:
.........................................................................................................................................
Žiadam o odpredaj nehnuteľného majetku:
katastrálne územie:
...................................................................................................................................................
stavba, súpisné číslo:
...................................................................................................................................................
pozemok parcelné číslo:
...................................................................................................................................................
parcela registra:
....................................................................................................................................................
výmera
pozemku celková:

výmera časti pozemku .................................................. predmet prevodu: ....................................................................

evidovaný na liste vlastníctva:
........................................................................................................................................
dôvod odpredaja:
.....................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................................
Informácia o spracúvaní osobných údajov
Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. b)
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), na základe zákonného právneho základu, ktorým
je ustanovenie § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom, ktorý je predmetom
tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú
uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od
prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú
spracúvané nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne
doručením žiadosti na adresu: Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, osobne do podateľne alebo elektronicky na email gdpr@senica.sk, príp.
zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk. Viac informácií o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle
https://senica.sk/

V

, dňa
.....................................................
podpis žiadateľa

Prílohy: 1. snímok z mapy s vyznačením predmetu odpredaja

