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Žiadosť o prístup do privátnej zóny eGOV – žiadateľ FO podnikateľ (FOP), PO (právnická osoba) 

Kérelem az eGOV privát zónához való hozzáféréshez – természetes személyek vállalkozók,  

jogi személyek részére 

 

Žiadateľ – Fyzická osoba – podnikateľ, právnická osoba (štatutárny zástupca) 

Kérvényező – Természetes személy vállalkozó, jogi személy (ügyvezető) 

Titul(y) pred menom, meno a priezvisko, titul(y) za menom  / Titulus(ok), Természetes személy családi és 

utónév*…………………………………………………………………………….……………………………  

RČ / Születési szám*:……………………………………………..……………………….…………..……….. 

Dátum narodenia / Születési datum*:………………………………………………………………………… 

Adresa trvalého pobytu (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, PSČ, obec/mesto) / Az állandó lakhely címe 

(utca, épületjegyzékszám, házszám, irányító szám, község/város)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontakty / Elérhetőségek: 

Telefónne číslo / Telefonszám: ………………………………….…………………………………………….. 

E-mailová adresa / E-mail cím*…………………….………………………………………………………... 

 

žiadam o zriadenie prístupu do privátnej zóny nižšie uvedenej/ých FOP, resp. PO 

kérelmezem a privát zónához való hozzáférés létrehozását az alábbi természetes személyek vállalkozók,  

jogi személyek részére 

 

 

1) Názov/obchodné meno/Megnevezés/Cégnév*: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

IČO / Azonosító szám*:…………………………………………..……………………….…………..……… 

Miesto podnikania/Sídlo (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, PSČ, obec/mesto) 

Vállalkozás helye/Székhely (utca, épületjegyzékszám, házszám, irányító szám, község/város)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2) Názov/obchodné meno/Megnevezés/Cégnév*: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

IČO / Azonosító szám*:…………………………………………..……………………….…………..……… 

Miesto podnikania/Sídlo (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, PSČ, obec/mesto) 

Vállalkozás helye/Székhely (utca, épületjegyzékszám, házszám, irányító szám, község/város)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok prezentačnej pečiatky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odtlačok prezentačnej pečiatky 

 



3) Názov/obchodné meno/Megnevezés/Cégnév*: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

IČO / Azonosító szám*:…………………………………………..……………………….…………..……… 

Miesto podnikania/Sídlo (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, PSČ, obec/mesto) 

Vállalkozás helye/Székhely (utca, épületjegyzékszám, házszám, irányító szám, község/város)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

4) Názov/obchodné meno/Megnevezés/Cégnév*: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

IČO / Azonosító szám*:…………………………………………..……………………….…………..……… 

Miesto podnikania/Sídlo (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, PSČ, obec/mesto) 

Vállalkozás helye/Székhely (utca, épületjegyzékszám, házszám, irányító szám, község/város)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

5) Názov/obchodné meno/Megnevezés/Cégnév*: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

IČO / Azonosító szám*:…………………………………………..……………………….…………..……… 

Miesto podnikania/Sídlo (ulica, súpisné číslo, orientačné číslo, PSČ, obec/mesto) 

Vállalkozás helye/Székhely (utca, épületjegyzékszám, házszám, irányító szám, község/város)*: 

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

* povinné pole / kötelező mező 

 
Ochrana osobných údajov 

Žiadateľ ako dotknutá osoba, v súlade s ustanovením § 5 písm. a) a § 14 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. zákon o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), podpísaním tejto žiadosti, poskytuje Mestu 

Dunajská Streda, ako prevádzkovateľovi portálu https://egov.dunstreda.sk, súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených na 

tejto žiadosti. Žiadateľ poskytuje tieto údaje za účelom bezpečnej a zámenu vylučujúcej identifikácie dotknutej osoby v 

predmetnej žiadosti za účelom zriadenia prístupu do privátnej zóny žiadateľa. Doba platnosti súhlasu sa viaže na dobu trvania 

účelu spracúvania tejto žiadosti a súvisiacich úkonov v zmysle predmetnej legislatívy. Žiadateľ je oprávnený tento súhlas 

kedykoľvek odvolať zaslaním elektronického podania Všeobecnej agendy do elektronickej schránky mesta alebo iným 

relevantným spôsobom preukázateľne doručeným mestu. 

 
Személyes adatok védelme 

A kérelmező, mint érintett személy a 2018. évi 18. sz. a személyes adatok védelméről és egyéb törvények módosításáról és 

kiegészítéséről szóló törvény (továbbiakban „törvény”) 5. § a) pontja és a 14. § rendelkezéseivel összhangban, jelen kérelem 

aláírásával belegyezését adja Dunaszerdahely Városnak, mint a https://egov.dunstreda.sk, portál kezelőjének a jelen kérelmen 

feltüntetett személyes adatok kezelésére. A kérelmező jelen adatokat az érintett személy biztonságos és kizárólagos azonosítása 

céljából adja meg, hogy a jelen kérelemmel a privát zónába való hozzáférést megkapja. A belegyezés azon időtartamra szól, amíg 

a vonatkozó jogszabályok értelmében a kérelem feldolgozása és az azzal összefüggő eljárás tart. A kérelmező jelen beleegyezését 

bármikor visszavonhatja elektronikus beadvány formájában a város elektronikus postájába való vagy egyéb más releváns módon 

történő kézbesítéssel. 

 
 

 

 

V ......................................... dňa.............................* 

Kelt..........................................................................* 

 

 

 

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

                                                                                                                                                   podpis/ aláírás * 

 

https://egov.dunstreda.sk/
https://egov.dunstreda.sk/

