Mestská časť Bratislava – Ružinov
Mierová 21, 827 05 Bratislava 212
ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE FINANČNÉHO PRÍSPEVKU NA DOPRAVU1)
A. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI

Osobné údaje žiadateľa
Priezvisko:
Meno:
Dátum a miesto narodenia:
č. OP:

Rodné priezvisko:
Titul:

Trvalé bydlisko žiadateľa
Ulica a číslo:
Bratislava-Ružinov
Telefonický kontakt:
Emailová adresa :

Štátna príslušnosť:
Rodné číslo:
Overil: 2)
PSČ:

B. ÚDAJE O DÔCHODKU
Aktuálne údaje v roku podania žiadosti
Starobný alebo invalidný dôchodok
rozhodnutie/potvrdenie SP/zo dňa
C. SPÔSOB VYPLATENIA PRÍSPEVKU

na účet; IBAN: ......................................................................................
v hotovosti
Poznámka:

SP – Sociálna poisťovňa
1) Zásady o poskytovaní finančného príspevku na dopravu pre obyvateľov MČ BratislavaRužinov
2) Overí zamestnanec I. kontaktu odboru sociálnych vecí podľa platného občianskeho
preukazu žiadateľa
D. VYHLÁSENIE A SÚHLAS ŽIADATEĽA
ČESTNÉ VYHLÁSENIE:
Vyhlasujem, že nie som poberateľom peňažného príspevku na prepravu alebo na kompenzáciu
zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla
od úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a mojim jediným príjmom je dôchodok.
Súhlasím s vyžiadaním údajov o mojej osobe potrebných pre rozhodnutie o sociálnej pomoci
od úradu práce sociálnych vecí a rodiny.

Svojim podpisom potvrdzujem, že som poberateľom starobného, predčasného starobného
alebo invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu a nedisponujem akýmkoľvek iným
príjmom. Tieto údaje sú pravdivé a úplné. Som si vedomý/á právnych následkov nepravdivého
čestného vyhlásenia, na ktoré ma upozornil overujúci správny orgán v zmysle § 39 zákona
č. 71/1967 Zb. a § 21 zákona č. 372/1990 Zb.
Miestny úrad mestskej časti Bratislava - Ružinov spracúva osobné údaje za účelom poskytnutia
finančného príspevku na dopravu na dobu určenú registratúrnym poriadkom.
Súhlasím so zasielaním informácii prostredníctvom SMS, emailu
*Nehodiace sa preškrtnite.

Áno / Nie*

V Bratislave, dňa: .....................................Podpis: .....................................................................

Svojim podpisom týmto Miestnemu úradu mestskej časti Bratislava - Ružinov dobrovoľne
sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním za účelom informovania
mojej osoby o aktivitách mestskej časti v rozsahu telefónneho čísla a emailovej adresy, na
dobu do odvolania súhlasu na spracovania.
Súhlasím so zasielaním informácii prostredníctvom SMS, emailu
*Nehodiace sa preškrtnite.

Áno / Nie*

V Bratislave, dňa: ......................................Podpis: .....................................................................
Poučenie
Okrem požadovaných údajov uvedených v žiadosti je potrebné predložiť:
- k nahliadnutiu občiansky preukaz žiadateľa,
- kópiu rozhodnutia o starobnom dôchodku (založí sa do spisu)
účtovné doklady a potvrdenie o návšteve lekára
Informácia o prístupe a spracovaní osobných údajov dotknutej osoby v zmysle §19 zákona č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.v informačnom systéme prevádzkovateľa: mestskej
časti Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava, IČO: 603155, pre účely evidencie,
spracovania údajov v žiadosti o sociálnu službu. Doba spracovania osobných údajov je
v zmysle registratúrneho poriadku mestskej časti. Spracúvanie osobných údajov je požiadavkou
na vykonanie činností súvisiacich so spracovaním žiadosti. Dotknutá osoba má práva
požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o
práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na
obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie osobných údajov, ako
aj o práve na prenosnosť osobných údajov, právo na informáciu či poskytovanie osobných
údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a práve podať návrh na začatie konania
podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného
na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR.
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté niektoré osobné údaje: neposkytuje sa
Elektronická adresa na ktorej môžete uplatniť svoje práva: osobneudaje@ruzinov.sk
Písomne na adrese: Miestny úrad Bratislava – Ružinov, Mierová 21, 82705 Bratislava
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