...................................................................................................................................................
Žiadateľ – meno, priezvisko, trvalý pobyt

Obecný úrad
Lipt. Matiašovce 79
032 23 Lipt. Sielnica

Žiadosť o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia

Žiadam o povolenie malého zdroja znečisťovania ovzdušia, ktorý vznikne pri výstavbe
………………..................................... na pozemku č. KN-C...............................................….
v k. ú. Liptovské Matiašovce zo zariadenia na spaľovanie ..............................…….. paliva,
typ ….......................….......................... o výkone do ............... KW, ktorý bude slúžiť
na …………… …...............................……………..
Komín bude ……………… s presahom .............cm nad hrebeň strechy podľa PD.

Za kladné vybavenie vopred ďakujem.

V Liptovských Matiašovciach
Dňa .........................................

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

podpis žiadateľa

Súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
EP a Rady EÚ č. 2016/679 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, ďalej len „Nariadenie GDPR“).
Doba trvania súhlasu:
Predmetný súhlas sa udeľuje po dobu trvania správneho konania a dobu archivácie spisového
materiálu. Dovtedy má dotknutá osoba možnosť akýkoľvek bod súhlasu písomne a/alebo
elektronicky odvolať.
Povinné informovanie:
Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EP a Rady EÚ č. 2016/679 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) a zákonom SR č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej
len: „zákon o ochrane osobných údajov“).
Som si vedomý svojich práv, ktoré sú uvedené v čl. 12 až čl. 23 Nariadenia GDPR, ktoré
upravujú, resp. konkretizujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých
osôb.
Prehlásenie prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľ prehlasuje, že na zaistenie ochrany práv dotknutých osôb prijal primerané
technické a organizačné opatrenia a nechal si vypracovať spoločnosťou Osobnyudaj.sk,
s.r.o. bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá deklaruje zákonné spracúvanie osobných údajov.
Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že zaviedol transparentný systém zaznamenávania
bezpečnostných incidentov a akýchkoľvek otázok zo strany dotknutej osoby, ako aj iných
osôb.
Jednotlivé informácie sa môže dotknutá osoba dozvedieť priamo na webovom sídle
prevádzkovateľa a/alebo sú jednotlivé informácie sprístupnené k nahliadnutiu v sídle
Prevádzkovateľa.

Vyhlásenia dotknutej osoby:
Dotknutá osoba svojim vlastnoručným podpisom vyhlasuje a potvrdzuje, že sa
oboznámila so všetkými informáciami uvedenými v tomto dokumente, znením čl. 12 až
čl. 23 Nariadenia GDPR. Uvedené informácie sú pre dotknutú osobu zrozumiteľné a ich
obsahu porozumela.

.....................................................
podpis dotknutej osoby

