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Prihláška 
k množstevnému zberu komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov 

 

Vznik* 

 

Zmena* Zánik* 

      * nehodiace  sa  preškrtnite 
 
Priezvisko, meno, titul:...............................................................   rodné číslo:........................................... 

Adresa trvalého pobytu:............................................................................................................................. 

Korešpondenčná adresa:.......................................................................................................................... 

  

 

adresa umiestnenia nádoby 

 

počet poplatníkov  

v domácnosti 

 

objem nádoby KO 

x frekvencia vývozu 

Domáce 

kompostovanie   

   ÁNO/NIE* 

    

    

    

* nehodiace  sa  preškrtnite 

 

Do množstvového zberu v tejto domácnosti sú zahrnuté tieto osoby. Priezvisko, meno a rodné číslo: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

 

 

 

Dátum:.............................    Podpis:...................................................................... 

 
Spracovanie osobných údajov žiadateľa 
Obec Prečín spracúva vyššie uvedené  osobné údaje 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. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady,  za účelom spracovania a vybavenia náležitostí 
súvisiacich s nakladaním s odpadmi na území obce Prečín. Doba platnosti spracovávania sa viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania 
osobných údajov dotknutej osoby.  Údaje budú uchovávané po dobu stanovenú zákonom o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú 
zlikvidované. Prevádzkovateľ údaje ďalej nepostupuje. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na ich 
opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe rozhodnutia Úradu na ochranu osobných údajov alebo 
iného orgánu príslušného na rozhodnutie o nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č.18/2018 Z.z. 
Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť  písomne doručením žiadosti na adresu: Obec Prečín, 018 15  Prečín 304, osobne do podateľne  alebo 
elektronicky na e-mail  obecprecin@precin.eu, zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov: info@osobnyudaj.sk  tel.: 02/800 800 80. Viac informácií o 

spracovaní osobných údajov a Vašich právach nájdete na  webovej stránke www.precin.eu. 
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