
 

Meno, priezvisko ................................................................, titul : ...................................... 

Trvalý pobyt ..................................................................................., posch. č. .................... 

 

                                                                                 Mestská časť  

                                                                                 Košice - Sídlisko Ťahanovce 

                                                                                 Americká trieda č. l5 

                                                                                 040 13 Košice 

   

Vec: Žiadosť o zabezpečenie poskytovania spoločného stravovania dôchodcov 

 

 

         Podpísaný/á/(meno, priezvisko)............................................................, nar............................ 

č. OP :......................................................, č. tel.:................................................................... 

týmto žiadam o zabezpečenie poskytovania stravovania – obedov v rámci spoločného 
stravovania dôchodcov, a to v Jedálni Vojvodská na Vojvodskej ulici č. 5, Košice.   

        

  Som poberateľom : 

...................................................... dôchodku, v mesačnej  výške ..............€.  

...................................................... dôchodku, v mesačnej  výške ..............€.  

      

  Vyhlásenie žiadateľa : 

       Vyhlasujem na svoju česť, že pri každej zmene môjho dôchodku doložím k mojej žiadosti 
aktuálne rozhodnutie, prípadne "Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok" Sociálnej poisťovne, 
ústredie, Bratislava, resp. Českej správy sociálního zabezpečení Praha.  
 
        Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v žiadosti sú pravdivé  a som si vedomý/á právnych 
následkov v prípade uvedenia nepravdivých údajov. 

 

V Košiciach, dňa 

                                                                               

                                                                                         ............................................                                

                                                                                                    podpis žiadateľa                                                                                                                                                                                                           

Prílohy: 

• kópia Rozhodnutia Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava, 

     príp. ČSSZ Praha , o priznaní dôchodku 

• Potvrdenie o výplate dôchodkových dávok Sociálnej poisťovne, ústredie Bratislava 

 

 

 

 



Informovanie žiadateľa o získavaní osobných údajov : 

 

              Beriem na vedomie, že pri podávaní mojej Žiadosti o zabezpečenie poskytovania 
spoločného stravovania dôchodcov mi Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce podľa čl. 
13 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 osobných údajov) a podľa ustanovenia § 19 
zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
poskytla nasledujúce informácie. 

               Mestská časť Košice - Sídlisko Ťahanovce, IČO: 00691071, Americká trieda č. 15, 
040 13 Košice (ďalej len : „prevádzkovateľ“),  

     kontaktné údaje : mutah@tahanovce.sk, kontaktné údaje určenej zodpovednej osoby pre 
účely ochrany osobných údajov : zo@eurotrading.sk,  

    ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva na účely zabezpečenia poskytovania 
spoločného stravovania dôchodcov osobné údaje o fyzickej osobe, ktorá žiada 
o zabezpečenie poskytovania spoločného stravovania dôchodcov ako sociálnej služby, na 
právnom základe – osobitný zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení 
neskorších predpisov (§ 94a ods. 1 zákona).  

              Beriem na vedomie, že - podľa § 94 ods. 3 uvedeného osobitného zákona- 
prevádzkovateľ na účely zabezpečenia poskytovania sociálnej služby môže získavať bez 
súhlasu dotknutej osoby - žiadateľa o zabezpečenie poskytnutia sociálnej služby - osobné 
údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič 
informácií. 

             Ďalej mi boli poskytnuté informácie, že : - získané osobné údaje budú poskytované 
výlučne orgánom verejnej moci na splnenie povinností prevádzkovateľa (kategórie príjemcov),                          
- prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa nebude 
uskutočňovať, - získané osobné údaje budú uchovávané po dobu trvania účelu a následne na 
účely archivácie po dobu stanovenú  v registratúrnom poriadku – registratúrnom pláne 
prevádzkovateľa. (doba uchovávania osobných údajov) 

            Ďalej mi boli poskytnuté nasledujúce informácie o právach dotknutej osoby - žiadateľa:  

              -  žiadateľ má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom, 
právo na ich opravu, ako aj právo na prenosnosť údajov,     

             - žiadateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom určenej zodpovednej osoby 
zo@eurotrading.sk, alebo podaním podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu – Úradu 
na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z.  

             Ďalej mi boli poskytnuté informácie, že: - v rámci daného účelu spracovania osobných 
údajov nedochádza k žiadnemu automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu ani 
k profilovaniu, - prevádzkovateľ nemá v úmysle získané osobné údaje spracúvať na iný účel 
než ten, na ktorý boli získané. 

             - prevádzkovateľ vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a 
že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý 
neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitnému zákonu, podľa ktorého sa 
osobné údaje spracovávajú.  

            

     V Košiciach dňa 

                                                                                                 .......................................... 

                                                                                                       podpis žiadateľa  
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