MESTO SENICA
Mestský úrad Senica
Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica

ŽIADOSŤ
o zabezpečenie stravovania v jedálni Územného spolku SČK Senica
a príspevok na stravu podľa VZN č. 48, čl. 22

Meno a priezvisko ......................................................................................................................
Dátum narodenia ........................................................................................................................
Trvalý pobyt ................................................................................................................................
Prechodný pobyt ..........................................................................................................................
Telefónne číslo .............................................................................................................................
Rodinný stav ................................
Žijem sám(a), spoločne s .............................................................................................................
Druh a výška dôchodku ...............................................................................................................
Príjem zo zamestnania alebo inej zárobkovej činnosti ................................................................
Dávky a príspevky v hmotnej núdzi (nie jednorazové) ...............................................................
Údaje o príbuzných (manžel, manželka, deti, príp. iní)
Meno a priezvisko

Adresa

Tel. číslo

Príb. vzťah

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
O stravovanie žiadam z dôvodov .................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Mám záujem o donášku stravy do domácnosti ............................................................................

Vyhlásenie žiadateľa
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé a som si vedomý(á) právnych
následkov uvedenia nepravdivých údajov.
Súhlasím s poskytnutím a spracúvaním údajov o mojej osobe potrebných pre správne konanie.
Každú zmenu oznámim a doložím kópiou dokladu do 8 dní po obdržaní zodpovednej
pracovníčke Oddelenia soc. vecí, školstva, kultúry a športu MsÚ v Senici.

V Senici, dňa .............................

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

Prílohy:
-

kópia výmeru starobného, vdovského, vdoveckého alebo invalidného dôchodku zo
Sociálnej poisťovne
potvrdenie od zamestnávateľa o výške príjmu
potvrdenie z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny o výške dávky a príspevkoch
v hmotnej núdzi
kópia preukazu zdravotne ťažko postihnutého občana

Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením
Európskeho parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov, na základe zákonného právneho základu, ktorým je zákon č. 443/2010 Z.z. ,
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/

