
PRÍLOHA Č. 1 K VZN č. 6/2019 O PODMIENKACH POSKYTOVANIA  PRÍSPEVKU  

NA STRAVOVANIE PRE DÔCHODCOV V OBCI VALASKÁ  

 

 

                 Meno a priezvisko žiadateľa, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu 

 

 

 

                   Obecný úrad  Valaská 

        Námestie 1. mája 460/8 

                                                                                              Odd. referent soc. vecí 

                                                                                              976 46 Valaská  

 

 

 

Vec: Žiadosť o poskytnutie príspevku na stravovanie dôchodcov. 

 

Žiadam o poskytnutie  príspevku na stravovanie  s účinnosťou od...................... 

Stravu budem odoberať od ................................................................................... 

Stravu si budem / nebudem odoberať sám. 

Žiadam / nežiadam o dovoz stravy 

 

 

 

 

 

1.Súhlasím s evidovaním mojich osobných údajov v zozname dôchodcov, ktorým sa poskytuje 

príspevok v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

2. Čestne vyhlasujem, že nemám voči obci Valaská žiadne záväzky a nemá žiaden  iný príjem 

zo závislej činnosti.   

 

 

 

 

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

         Podpis žiadateľa 

 

Vo Valaskej dňa: 

 

 

 

 



 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov 
 

Meno a priezvisko ....................................................................................... 

Dátum narodenia........................................................................................ 

trvalý pobyt  ................................................................................................ 

 

 

Správnym orgánom som bol/a/ poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 

18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon č. 

18/2018 Z.z.),    spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na  vo verejnom záujme alebo 

pri výkone verejnej moci. V zmysle ustanovení § 13 ods. 2  zákona č. 18/2018 Z.z. právny základ 

spracovania osobných údajov musí byť stanovený v zákone č. 18/2018 Z.z., alebo v osobitnom predpise, 

ktorým v tomto prípade je zákon č. 280/2006 Z.z. o povinnej základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku 

niektorých vodičov v znení neskorších predpisov. 

Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba  súhlas so 

spracovaním svojich osobných údajov v zmysle ustanovení § 14 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z.z.. Bol/a/ som 

poučený/á/, že v zmysle ustanovení § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. môžem ako dotknutá osoba   

kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som bol/a/ 

informovaný/á/, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov 

založeného na súhlase pred jeho odvolaním, to je pred poskytnutím súhlasu a tiež, že ako dotknutá 

osoba,  môžem súhlas odvolať rovnakým spôsobom, ako ho udelil/a/.  

 

 

 V ............................................ dňa ...................................... 

 

 

 

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

                                                                                                                                       Vlastnoručný podpis 

      

 

 

 


