Žiadosť o vydanie parkovacej karty (ZŤP karta ProPark) do zóny č. 2 pre držiteľov parkovacieho preukazu
pre osoby so zdravotným postihnutím
Parkovisko Ružinovská poliklinika
K vydaniu parkovacej karty Vás žiadame o poskytnutie nasledovných údajov:
Meno: ............................................................................................................................. ..............
Priezvisko: ....................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu
Ulica a číslo domu: .......................................................................................................................
PSČ a mesto: .................................................................................................................................
Číslo parkovacieho preukazu ZŤP: ...............................................................................................
EČV: .............................................................................................................................................
Telefonický kontakt: .....................................................................................................................
Dodacia adresa (Prosíme vyplniť v prípade, že fakturačná adresa nie je zhodná s adresou dodania)
Meno: ............................................................................................................................. ..............
Priezvisko: ....................................................................................................................................
Ulica a číslo domu: .......................................................................................................................
PSČ a mesto: .................................................................................................................................
Parkovacia karta sa vydáva na základe parkovacieho preukazu pre osoby
so zdravotným postihnutím vydaného úradom práce, sociálnych vecí a rodiny viď. obrázok č. 1.

Obrázok č.1
Vybavenie žiadosti do 14 dní odo dňa podania. Poplatok za jednu parkovaciu kartu je 5 €.
Spôsob dodania parkovacej karty: Poštou na dobierku (cena poštovného podľa aktuálneho cenníka
Slovenskej pošty)

Po vyplnení žiadosti odovzdať na vrátnici Ružinovskej polikliniky. Následne my Vám pripravíme parkovaciu
kartu a odošleme poštou formou dobierky (zaplatíte zálohu pri prebratí na pošte) na Vami zadanú adresu dodania.

Žiadateľ berie na vedomie, že spoločnosť ProPark Slovensko s.r.o. so sídlom Chorvátska 8, 811 08 Bratislava, IČO:
47121416, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.: 88721/B (ďalej len
ako „ProPark Slovensko s.r.o.“) spracúva jeho osobné údaje v rozsahu ako ich poskytol za účelom vydania ZŤP
karty ProPark na právnom základe uvedenom v ustanovení článku 6 odsek 1 písmeno b) nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“). Požiadavka na spracúvanie je požiadavkou nevyhnutnou pre vydanie
ZŤP karty ProPark.
Žiadateľ berie na vedomie, že ProPark Slovensko s.r.o. spracúva jeho osobné údaje v rozsahu ako ich poskytol za
účelom plnenia si zákonných povinností ProPark Slovensko s.r.o. na právnom základe uvedenom v ustanovení
článku 6 odsek 1 písmeno c) Nariadenia, na základe zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 532/2002 Z. z.
Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických
požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie. Požiadavka na spracúvanie je zákonnou požiadavkou.
Žiadateľ vyjadruje výslovný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov o zdraví spoločnosťou ProPark
Slovensko s.r.o. v rozsahu potvrdenia, že sa jedná o fyzickú osobu so zdravotným postihnutím na základe
parkovacieho preukazu osoby so zdravotným postihnutím za účelom vydania ZŤP karty ProPark spoločnosťou
ProPark Slovensko s.r.o. na právnom základe uvedenom v ustanovení článku 9 odsek 2 písmeno a) Nariadenia.
Požiadavka na spracúvanie je požiadavkou nevyhnutnou pre vydanie ZŤP karty ProPark.
Žiadateľ má právo na prístup k svojim údajom. Na základe žiadosti dotknutej osoby vystaví ProPark Slovensko s.r.o.
potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje dotknutej osoby, ktoré sa ho týkajú. Žiadateľ má právo na opravu
osobných údajov, pokiaľ o ňom ProPark Slovensko s.r.o. eviduje nesprávne osobné údaje. Zároveň má žiadateľ právo
na doplnenie neúplných osobných údajov. Žiadateľ má právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 odsek
1 Nariadenia. ProPark Slovensko s.r.o. nevykonáva cezhraničný prenos osobných údajov. Bližšie informácie
o spracúvaní osobných údajov je možné získať na adrese Trnavská cesta 6/A, 821 01 Bratislava, prvé poschodie
v pracovných dňoch od 8:00 hod. do 16:00 hod., e-mailovej adrese propark@propark.sk alebo na t. č. +421 2 381
054 39.

V ........................................... dňa ............................

Podpis :.............................................

