Žiadosť o vydanie rybárskeho lístka
(§ 12 zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve)
l. Meno a priezvisko: ...................................................................................................................
Číslo OP: .................................................................................................................................
2. Dátum narodenia: ...................................................................................................................
3. Trvalý pobyt: ...........................................................................................................................
4. Štátna príslušnosť : .............................
5. Žiada vydanie rybárskeho lístka:
a/
b/
c/
d/

trojročný rybársky lístok
ročný rybársky lístok
mesačný rybársky lístok
týždenný rybársky lístok

Správny poplatok :
17,00 €
7,00 €
3,00 €
1,50 €

6. Súhlas zákonného zástupcu žiadateľa mladšieho ako 15 rokov:
Meno a priezvisko zákonného zástupcu: ..................................................................................
Číslo OP: ..................................................................................................................................
Adresa trvalého pobytu zákonného zástupcu: ..........................................................................
Vaše osobné údaje sú spracúvané na právnom základe ustanovenia § 13 ods. 1 Zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Právnym základom spracúvania osobných údajov je zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve
v znení neskorších predpisov. Uvedené osobné údaje budú uchovávané počas trvania platnosti rybárskeho lístka a následne po
dobu vymedzenú v registratúrnom pláne v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby sa osobné údaje likvidujú podľa registratúrneho poriadku
v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje prevádzkovateľ ďalej neposkytuje iným príjemcom ani žiadnej tretej strane.
Obecný úrad Habovka nevykonáva spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní,
nevykonáva profilovanie ani neposkytuje služby informačnej povinnosti.
Zároveň žiadateľ o rybársky lístok vyhlasuje, že bol oboznámený so svojimi právami v súlade s § 19 až 29 Zákona č. 18/2018 Z. z.
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

V Habovke, dňa: .............................................. .....

.............................................................
Podpis žiadateľa / jeho
zákonného zástupcu

Rybársky lístok prevzal dňa : ................................

.............................................................
Podpis žiadateľa

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Rybársky lístok vydaný dňa: ..................................... pod číslom: ....................................
Zaplatený poplatok: ................................
Platnosť lístka: ......................................................................................................................
...............................................
Podpis a pečiatka

