Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Organizácia: Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Identifikátor: 00686832.MHSR_ES22_02_ZiadostOSpristupnenieInformaciiPodlaZakonaOPeriodickejTlaciAAgenturnomSpravodajstve.sk
Opis účelu: Podanie žiadosti o poskytnutie informácií podľa zákona č. 167/2008 Z.z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve.
Jazyk: SK Verzia: 1.1

Žiadosť o sprístupnenie informácií podľa zákona č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom
spravodajstve
Žiadateľ

Titul pred menom

Titul za menom

PRIDA Ť

PRIDA Ť

Meno *

Priezvisko *

PRIDA Ť

PRIDA Ť

Názov organizácie *
Právna forma

Adresa
Štát *

PSČ

Kraj

Ulica *

Okres

Súpisné * / Orientačné číslo

/

Mesto (obec) *

Kontaktné údaje
Typ telefónu *

Telefónne číslo *

PRIDA Ť

Email *

Predmet žiadosti
Predmet žiadosti *
Text žiadosti *

Požadovaný spôsob sprístupnenia informácie
Štandardne Vám doručíme výstup služby elektronicky. V prípade, ak chcete doručiť výstup služby aj iným spôsobom, prosím zaškrtnite možnosť
eDesk
Poštou

je adresa sídla / bydliska totožná s korešpondečnou adresou?

Áno

Nie

Email
Iné

Súhlas so spracovaním údajov
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky je prevádzkovateľom „Integrovaného informačného systému pre zabezpečenie poskytovania

elektronických služieb MH SR“ (ďalej len „IIS MH SR“).
Prevádzkovateľ IIS MH SR v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov spracúva osobné údaje užívateľov IIS MH SR.
Ako užívateľ IIS MH SR týmto dávam prevádzkovateľovi IIS MH SR, ako aj jeho zástupcom a sprostredkovateľom, svoj výslovný a dobrovoľný súhlas
so spracovaním svojich osobných údajov pre účely prevádzkovania IIS MH SR, s ich správou, uchovávaním, s určovaním ich účelu ako aj s ich
poskytovaním na spracúvanie v zmysle citovaného zákona.
Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem na dobu neurčitú. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ IIS MH SR je oprávnený si odo
mňa vyžiadať doklad totožnosti za účelom overenia identity. *

Položky označené hviezdičkou (*) sú povinné.

Verzia:1.1
VALIDOVAŤ A UKONČIŤ
Informácie pre používateľa: Tlačidlo "Validovať a ukončiť" umožní kontrolu zadaných údajov a dočasné uloženie zadaných údajov pred odoslaním tohto formulára.
Samotné uloženie formulára do samostatného súboru je možné na stránke pre podanie elektronického formulára.

