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Príloha č. 5
        Žiadosť
          o poskytnutie  finančného príspevku
                     pri narodení dieťaťa

Meno a priezvisko matky dieťaťa:......................................................................................

Dátum narodenia:.........................................................rodinný stav:...........................................

Trvale bytom, ul.:......................................................... Bratislava, PSČ:....................................

Prechodne bytom:...........................................................................................................................

Telefonický kontakt:................................................... č. OP matky:............................................

E-mailová adresa:...........................................................................................................................
                                                 
Dieťa – meno a priezvisko :...................................................................................................

Narodené dňa:................................................................................................................................

  Spôsob doručenia finančného príspevku :
   □ priamo v pokladni MÚ
   □ bezhotovostným prevodom na uvedené číslo účtu /IBAN/


























ČESTNÉ VYHLÁSENIE: 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.
Doba spracúvania osobných údajov je v zmysle Registratúrneho poriadku mestskej alebo 5 rokov od podania žiadosti

V Bratislave, dňa:........................ Podpis žiadateľa: .....................................................
Príloha: Rodný list dieťaťa (oznámenie o narodení dieťaťa) k nahliadnutiu.
        
Správnosť údajov skontroloval s originálom

Priezvisko a meno	............................................

V Bratislave dňa	........................................... 		podpis zamestnanca

 
 Pozvánka na slávnostné odovzdávanie príspevku bude zaslaná e-mailom.
Prevádzkovateľ osobných údajov: Mestská časť Bratislava-Ružinov, Mierová 21, Bratislava

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté niektoré osobné údaje: stravovacie zariadenia

Práva dotknutej osoby: 
- právo požadovať prístup k osobným údajom
- právo na opravu údajov
- právo na vymazanie osobných údajov
- právo na obmedzenie osobných údajov
- právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov
- právo na prenosnosť osobných údajov
- právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať
- právo podať návrh na začatie konania v zmysle § 100 zákona 18/2018 Z.z.
- právo na informáciu, či poskytovanie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou

Práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v Zákone 18/2018 Z.z. §19 ods. 1 až 4.

Dotknutá osoba si uvedené práva uplatňuje v zmysle zákona 18/2018 Z.z. a ďalšími príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba môže svoje práva uplatniť prostredníctvom písomnej žiadosti alebo elektronickými prostriedkami.
V prípade, že dotknutá osoba požiada o ústne podanie informácií, informácie sa môžu poskytnúť len za predpokladu, že dotknutá osoba preukazala svoju totožnosť.


Elektronická adresa na ktorej môžete uplatniť svoje práva: osobneudaje@ruzinov.sk 
Písomne na adrese: Miestny úrad Bratislava-Ružinov, Mierová 21, 827 05 Bratislava

  
























