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Žiadosť o bezodplatné poskytnutie služby SOS gombík 
za účelom poskytovania asistenčnej telefonickej služby   

 

1. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 

Meno a priezvisko:  

Rodné meno:  

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  

Telefónne číslo:  

 

2. ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI * 

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého pobytu:  

Dátum narodenia:  

Telefónne číslo:  

 

3. ODÔVODNENIE ŽIADOSTI  
Dôvody, pre ktoré žiadate o poskytovanie služby SOS gombík. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4. MIESTO INŠTALÁCIE ZARIADENIA   
Adresa, na ktorej bude klientom využívané zariadenie SOS gombík. 

Ulica, číslo:  

Obec:  PSČ:  

Rodinný dom/byt: **  

Číslo bytu, poschodie:***  
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5. ÚDAJE O KONTAKTNEJ OSOBE  
Údaje osoby, ktorá bude kontaktovaná za účelom nahlasovania prípadných krízových situácií. 

Meno a priezvisko:  

Adresa trvalého pobytu:  

Telefónne číslo:  

Mailová adresa:  

 

6. ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Čestne vyhlasujem, že na mieste uvedeného trvalého bydliska som (resp. je žiadateľ zastúpený zákonným 

zástupcom) samostatne žijúcou osobou a svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov. 

 

7. SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Svojim podpisom potvrdzujem, že súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto žiadosti. 

 

Dátum podania žiadosti:  

Podpis žiadateľa, príp. 
zákonného zástupcu: 

 

 
Poznámky: 
* Vyplňte iba v prípade, že žiadateľ nie je spôsobilý na právne úkony a má zákonného zástupcu alebo opatrovníka 
** Uveďte iba jednu z uvedených  možností. 
*** Uveďte iba v prípade, že je miestom inštalácie bytová jednotka. 

 
Doplňujúce informácie ohľadne spracovania osobných údajov:   

Prevádzkovateľom:  KIRA, n. .o., Starohájska ulica 6868/10, 917 01 Trnava, IČO: 52 190 820, zastúpená: Mgr. Viktor Maroši, zapísaná v registri 

mimovládnych neziskových organizácií pod číslom VVS/NO-285/2019 

Účel:  administrácia žiadostí, evidencia užívateľov služby SOS gombík, spracovanie údajov za účelom uzatvorenia Zmluvy o výpožičke 

Doba uchovávania žiadosti: Dotknutá osoba udeľuje písomný súhlas po dobu po dobu nutnej lehoty uloženia v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o 

archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov po dobu 5 rokov. V rámci uvedeného obdobia je prevádzkovateľ oprávnený osobné údaje 

uchovávať a použiť na dohodnutý účel.  

Poučenie o právach dotknutej osoby:  Dotknutá osoba má zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 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)   

podľa článku 15 ods. 1 písm. e) a f) právo požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, alebo ich vymazanie 

alebo obmedzenie spracúvania, taktiež právo namietať proti takémuto spracúvaniu a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. V prípade, že dotknutá 

osoba poskytla prevádzkovateľovi osobné údaje na základe súhlasu alebo zmluvy, má podľa článku 20 právo preniesť tieto údaje inému prevádzkovateľovi 

bez toho, aby jej v tom prevádzkovateľ bránil. Dotknutá osoba má v prípade porušenia ochrany osobných údajov, ktoré pravdepodobne povedie 

k vysokému riziku pre práva a slobody fyzických osôb, zároveň právo podľa článku 34 byť prevádzkovateľom informovaná o porušení ochrany osobných 

údajov.  Súčasne potvrdzujem, že som ako dotknutá osoba bol informovaný o svojich právach  v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 

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 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s Oboznámením 

k spracúvaniu osobných údajov Krajskou inovačnou rozvojovou agentúrou KIRA uverejneným na http://www.kira.sk/ochrana-osobných-údajov . 

Cezhraničný prenos osobných údajov: Prenos osobných údajov sa neuskutočňuje 

Okruh príjemcov:  Asociácia samaritánov Slovenskej republiky, poskytovateľ služby 

http://www.kira.sk/ochrana-osobných-údajov

