
 

 

 

     
     
      
 
 
 

VEC: Žiadosť o zverenie predmetu do užívania tretej osobe k zmluve č.: ............................... 
  
Žiadateľ:  
Meno a priezvisko/ Obchodné meno: ………………………………………………………………………  
Bydlisko/Sídlo:    ………………………………………………………………………  
Rodné číslo/IČO:    ………………………………………………………………………  
Telefón/Fax:    ………………………………………………………………………  
e – mail:     ………………………………………………………………………  
 
žiadam o udelenie súhlasu so zverením nasledujúceho predmetu:  
……………………………………………………………………….......................................................  
 
do užívania tretej osobe:  
Meno a priezvisko/ Obchodné meno:  ………………………………………………………………………  
Bydlisko/Sídlo    ………………………………………………………………………  
Rodné číslo/IČO:     ………………………………………………………………………  
Telefón:     ………………………………………………………………………  
e – mail:      ………………………………………………………………………  
 
Žiadateľ ako dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzujem, že všetky údaje, ktoré som spoločnosti Tatra-Leasing, 
s.r.o. poskytol alebo sprístupnil, sú pravdivé a aktuálne.  
V prípadoch, kedy spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o. poskytujete osobné údaje tretích fyzických osôb, sa zaväzujete 
informovať tieto osoby o skutočnosti, že ste ich údaje poskytli prevádzkovateľovi, ktorým je spoločnosť Tatra-Leasing, 
s.r.o., ako aj informovať o ďalších skutočnostiach podľa čl. 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto 
údajov, pričom tieto informácie sú dostupné aj na internetovej stránke www.tatraleasing.sk.  
Upozorňujeme Vás, že údaje tretej osoby ste oprávnený poskytnúť spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o. výlučne len v 
prípade, ak disponujete písomným súhlasom tejto osoby, udeleným v zmysle §78, ods.6 zákona č.18/2018 Z.z. o 
ochrane osobných údajov, ktorý predložíte spoločnosti Tatra-Leasing, s.r.o. najneskôr v čase poskytnutia osobných 
údajov tretej osoby. 
 
Doklady potrebné k predloženiu žiadosti a vypracovaniu súhlasu, ak treťou osobou je :  
FYZICKÁ OSOBA – SPOTREBITEĽ:  
- kópia občianskeho preukazu  
- kópia iného dokladu totožnosti (vodičský preukaz, pas, rodný list)  
- originál Súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osoby spoločnosti Tatra – Leasing, s.r.o.  
FYZICKÁ OSOBA - PODNIKATEĽ:  
- kópia živnostenského listu  
- kópia občianskeho preukazu  
PRÁVNICKÁ OSOBA:  
- kópia výpisu z obchodného registra  
Podmienky udelenia súhlasu:  
1. Udelenie súhlasu so zverením predmetu tretej osobe je spoplatnené v zmysle platného Sadzobníka poplatkov Tatra – Leasing, s.r.o.,     
    ktorý nájdete na stránke www.tatraleasing.sk v časti Užitočné informácie/Sadzobník poplatkov.   
2. Všetky záväzky žiadateľa voči Tatra – Leasing, s.r.o. musia byť k dátumu udelenia súhlasu vysporiadané  

3. Doručený podpísaný Súhlas s poskytnutím osobných údajov tretej osoby(fyzickej osoby) spoločnosti Tatra – Leasing, s.r.o.  
 

Vyplnenú žiadosť  zasielajte e-mailom na: info@tatraleasing.sk, resp. poštou na nižšie uvedenú adresu. 
 
V: ................................................., dňa:  ............................   ……………………………………… 
          podpis žiadateľa 
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