Štátny veterinárny a potravinový ústav
Jánoškova 1611/58, 026 01 Dolný Kubín
Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Botanická 15, 842 52 Bratislava, Úradné číslo: SK12-UDERDP

Žiadanka na zvoz materiálu na Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave
Zo dňa:
Žiadateľ (Názov veterinárnej ambulancie a adresa):

Čas nahlásenia:

Číslo dokladu totožnosti:
Druh materiálu

Počet vzoriek/
Hmotnosť kadáveru (približná)

Poznámka

1. Vzorka na vyšetrenie
2. Kadáver

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním a použitím osobných údajov
(podľa Čl. 6 ods. 1 písm. a) a písm. c) GDPR a § 78 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Žiadateľ: .......................................................................................................................................................
meno, priezvisko, adresa
týmto udeľujem súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytnutých Štátnemu veterinárnemu a potravinovému ústavu, Jánoškova
1611/58 Dolný Kubín, IČO 42355613, organizačná zložka Veterinárny a potravinový ústav v Bratislave, Botanická 15, Bratislava
(ďalej len „prevádzkovateľ“), ktoré sa zapisujú do IS Účtovné doklady
za účelom:
- Spracovania a vedenia evidencie o žiadateľovi na základe jeho žiadosti o poskytnutie odbornej služby (vyšetrenie vzorky,
vypracovanie Protokolu o skúške, vyhotovenie dodacieho listu a faktúry za poskytnutú odbornú službu v súlade so zákonom
o účtovníctve a sú,visiacimi predpismi).
Obsah poskytovaných osobných údajov je:
• meno a priezvisko, titul žiadateľa, spoločnosť, ktorú zastupujem
• adresa pobytu/sídla spoločnosti (trvalého alebo prechodného pobytu, resp. sídla prevádzky spoločnosti)
• telefónne číslo
• e-mailová adresa
• druh a číslo preukazu totožnosti
• IČ a DIČ spoločnosti
Súhlasím, aby uvedené údaje boli prevádzkovateľom spracovávané v IS Účtovné doklady po dobu poskytovania odbornej služby a po
uplynutí tejto doby po dobu 10 rokov, počas ktorej je prevádzkovateľ povinný uchovávať a archivovať dokumenty na základe zákona
o účtovníctve.
Osobné údaje poskytujem slobodne, vážne, vedome a zrozumiteľne a v zákonom predpísanej forme a prináležia mi práva dotknutej
osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podpis a pečiatka žiadateľa:.....................................................................
Potvrdenie o prevzatí
Druh materiálu
1. Vzorka na vyšetrenie
2. Kadáver

Formulár č.195 z 25.5.2018

Počet vzoriek/Hmotnosť kadáveru (presná)

Prevzal

