
                                                                                   Mesto Senica 

       Oddelenie správy daní a poplatkov 

       Štefánikova 1408/56 

                                                                            905 25  S e n i c a 

 

                                                                            

Oznámenie daňovníka o zámere užívania verejného priestranstva na trvalé parkovanie vozidla     

 

Daňovník /meno, priezvisko, dátum narodenia, číslo telefónu, resp. obchodné meno/: 

 

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

 

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

                                                                                               

Presná adresa daňovníka /u právnickej osoby sídlo a IČO/: 

 

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

 

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

 

Evidenčné číslo vozidla, číslo osvedčenia o evidencii vozidla (technický preukaz od vozidla)1: 

 

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

 

Ako daňovník oznamujem zámer užívať verejné priestranstvo na trvalé parkovanie vozidla  

na verejnom priestranstve v Senici, ktoré mi bolo povolené rozhodnutím Mesta Senica   

 

dňa...............................................     pod číslom ......................................................................... 

 

na parkovisku, kaskáda, parkovacie miesto/ ....................................................... 

 

Držiteľ - Parkovacieho preukazu pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím2 : ÁNO/NIE 

 

Držiteľ - Jánskeho plakety (strieborná, zlatá alebo diamantová)3 : ÁNO/NIE 

 
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 Senici, dňa                                                               Podpis daňovníka 
 

1 súčasť oznámenia - kópia technického preukazu.       
2 súčasť oznámenia - kópia PP pre fyzickú osobu so zdravotným postihnutím. 
3 súčasť oznámenia - kópia Jánskeho plakety.   
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