Žiadosť o zriadenie komunitného kompostoviska
Meno a priezvisko správcu nehnuteľnosti/zástupcu žiadateľov:
.............................................................................................................................Titul: .........................................
Ulica: ................................................................... Orientačné číslo: ................. Súpisné číslo: ............................
Mesto: ................................................................................................................. PSČ: ........................................
Telefón: ............................................... E-mailová adresa: ...................................................................................
Miesto zriadenia komunitného kompostoviska:
Lokalita: .................................................................................................................................................................
Parcelné číslo: ........................................................ Katastrálne územie: .............................................................
Číslo listu vlastníctva: ............................................................................................................................................
Komunita/typ1: .......................................................................................................................................................
Členovia komunity2:...............................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
1

uvedie sa pre akú komunitu je komunitné kompostovisko určené (vlastníci bytových domov, rodinných domov, záhrad,

škola a iné)
2

uvedie sa zoznam bytových domov/rodinných domov/záhrad pre ktoré je komunitné kompostovisko určené

•

Prílohy:





•

situácia navrhovaného umiestnenia komunitného kompostoviska (zakreslené do mapového
podkladu, situácia v priestore – fotografia)
technický a grafický návrh kompostoviska
súhlas vlastníka pozemku
súhlas členov komunity

Vyhlásenie:

Týmto vyhlasujem, že všetky uvedené informácie sú správne a úplné.
Žiadateľ, ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje v rámci predzmluvných a zmluvných vzťahov za účelom zaregistrovania a zriadenia
komunitného kompostoviska. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením 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 a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len
v prípade plnenia povinností v zákonom stanovených prípadoch kontrolným orgánom a orgánom činným
v trestnom konaní, prípadne iným orgánom podľa osobitných zákonov. Prenos do tretích krajín sa
neuskutočňuje. Osobné údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa
vedeného podľa osobitného zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom,
Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne námestie 1,
814 99 Bratislava, tel.: +421 2 59 356 111, www.bratislava.sk, e-mail: info@bratislava.sk
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právo na opravu a vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť,
právo podať sťažnosť úradu na ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania
a ochrany osobných údajov sú uvedené na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochranaosobnych-udajov alebo osobne na pracovisku prvého kontaktu hlavného mesta.
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok
nemožnosť vybavenia žiadosti a následne uzatvorenia zmluvy.

V Bratislave dňa: ..................................

.....................................................................
podpis správcu nehnuteľnosti/žiadateľa

Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne námestie 1,
814 99 Bratislava, tel.: +421 2 59 356 111, www.bratislava.sk, e-mail: info@bratislava.sk
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