PRÍLOHA 3 – UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA
TRESTOV
Verejný obstarávateľ: Mesto Michalovce, Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
Názov zákazky:

Zberové vozidlo na smeti
UDELENIE SÚHLASU PRE POSKYTNUTIE VÝPISU Z REGISTRA TRESTOV

na základe §10 a nasledujúcich zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
Podpísaním tohto súhlasu ja ....................................ako štatutárny zástupca uchádzača ......................................,
so sídlom ........................................., IČO: ............................................ udeľujem súhlas oprávnenému subjektu,
t. j. verejnému obstarávateľovi ako orgánu verejnej moci na vyžiadanie výpisu z registra trestov za účelom
overenia bezúhonnosti fyzickej osoby v zmysle § 32 ods. 1 písm. a) ZVO.
Tento súhlas je platný až do odvolania a vzťahuje sa na všetky úkony oprávnených subjektov vykonaných
v rámci zákona.
Údaje o fyzickej osobe udeľujúcej súhlas:
Meno:

Dátum narodenia:

Terajšie priezvisko:

Rodné číslo:

Rodné priezvisko:

Prezývka:

Pohlavie:

Číslo občianskeho preukazu/pasu:

Trvalé bydlisko: Ulica, číslo:

Štát narodenia:

Obec:

Okres narodenia v SR alebo štát narodenia:

PSČ:

Miesto narodenia:

Údaje matky žiadateľa:

Údaje otca žiadateľa:

Meno:

Meno:

Priezvisko:

Priezvisko:

Rodné priezvisko:

Poučenie:
Osobné údaje sú spracovávané v zmysle zákona č. 18//2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Fyzická osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu udeľuje súhlas pre oprávnené subjekty konajúce
v zmysle zákona, aby bolo možné zo strany oprávnených subjektov žiadať o poskytnutie výpisu z registra

trestov za účelom overenia splnenia podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia v zmysle § 32 ZVO
prostredníctvom informačného systému verejnej správy.
Osoba udeľujúca súhlas berie na vedomie, že pokiaľ udelenie súhlasu nebude vyplnené úplne a správne, nebude
možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo môže mať dopad na posúdenie splnenia podmienky
účasti v zmysle § 32 ZVO.
Pokiaľ dôjde k odvolaniu tohto súhlasu nebude možné získať výpis z registra trestov integračnou akciou, čo
môže mať dopad na splnenie podmienky účasti v zmysle § 32 ZVO.

V ............................, dňa .....................

podpis fyzickej osoby udeľujúcej súhlas:

