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ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

Dolu podpísaný (á) ................................................................................................................... 

Narodený (á) dňa ....................................................................................................................... 

Adresa (ulica, číslo, PSČ, obec) ................................................................................................ 

Číslo OP:  ............................................. 

Rodné číslo: ............................................. 

Tel. kont.: .............................................  

e-mail .................................................................... 

vyhlasujem, že nájomca hrobového miesta ............................................................................... 

zomrel (a) dňa ............................ 

iný dôvod .......................................................................................................................... 

bol (a) môj (a) ...................................................................... a bol (a) v zmysle dokladu 

o užívacom práve / nájomnej zmluvy* oprávnený (á) užívať hrobové / kryptové / urnové 

miesto* na cintoríne ........................................................ v sekcii ..........................., číslo 

........................ predchádzajúce číslo ....................................... v Bratislave, kde sú 

pochovaní moji príbuzní 

............................................................................................................................., ktorí boli moji 

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

Toto čestné vyhlásenie je poskytnuté organizácii MARIANUM – Pohrebníctvo mesta 

Bratislavy, príspevková organizácia, so sídlom Šafárikovo námestie č. 3, 811 02 Bratislava, 

IČO: 173 301 90 (ďalej ako „organizácia Marianum“) za účelom uplatnenia si prednostného 

práva na uzatvorenie novej nájomnej zmluvy na hrobového miesto blízkej osoby v zmysle § 

21 Zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. 

Beriem na vedomie, že organizácia Marianum ako prevádzkovateľ spracúva moje osobné údaje 

uvedené v tomto čestnom vyhlásení, a to na účely uplatnenia si prednostného práva na uzatvorenie 

novej nájomnej zmluvy na hrobového miesto blízkej osoby podľa § 21 zákona č. 131/2010 Z. z. 

o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením 

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 ktorým sa zrušuje smernica  95/46/ES (všeobecné 

nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „GDPR“ a „zákon o ochrane 

osobných údajov“) v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania na základe osobitného 
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predpisu. Poskytnutie osobných údajov na uvedený účel je zákonnou požiadavkou; v prípade ich 

neposkytnutia, resp. poskytnutia nesprávnych alebo neúplných osobných údajov nemôže dôjsť 

k plneniu povinností a k uplatneniu prednostného práva podľa osobitného predpisu. Osobné údaje sa 

nebudú poskytovať ani zverejňovať, pokiaľ osobitný predpis neustanoví inak. Cezhraničný prenos sa 

nezamýšľa vykonávať. Osobné údaje sa budú uchovávať po dobu 10 rokov v súlade s registratúrou 

organizácie Marianum. V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona o ochrane osobných údajov 

dotknutá osoba je oprávnená uplatniť si práva dotknutých osôb, najmä právo na prístup k údajom 

a informáciám o spracúvaní osobných údajov, právo na opravu osobných údajov, právo na obmedzenie 

spracúvania osobných údajov, právo namietať spracúvanie osobných údajov, právo na výmaz osobných 

údajov v zákonom určených prípadoch. Prevádzkovateľ nevykonáva spracúvanie osobných údajov 

založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva profilovanie ani neposkytuje 

služby informačnej spoločnosti podľa čl. 8 ods. 1 GDPR a § 15 ods. 1 zákona o ochrane osobných 

údajov. Právo na prenosnosť sa v zmysle čl. 20 ods. 1 GDPR a § 26 ods. 1 zákona o ochrane osobných 

údajov neuplatňuje. Svoje práva si dotknutá osoba môže uplatniť najmä prostredníctvom kontaktných 

údajov prevádzkovateľa. Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní osobných údajov boli 

porušené jej práva chránené GDPR a zákonom o ochrane osobných údajov, má právo podať sťažnosť, 

resp. návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak dotknutá 

osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek 

kontaktovať zodpovednú osobu v oblasti ochrany osobných údajov: kontakt@marianum.sk. 

 

V Bratislave dňa: 

 

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

         Overený podpis 
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