
* Výmena z dôvodu zmeny osobných údajov

* Prvé vydanie

* Duplikát z dôvodu odcudzenia resp. straty

Dôvod žiadosti

Osobné údaje žiadateľa

Korešpondenčná adresa na uzemí Slovenskej republiky

Titul

Meno Priezvisko

Dátum narodenia

Ulica Číslo

MestoPSČ

ŽIADOSŤ O VYDANIE PREUKAZUTAXI

Žiadateľ poskytuje súhlas Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky a jeho sprostredkovateľom na spracúvanie
osobných údajov uvedených v tejto žiadosti za účelom vykonania skúšok na získanie odbornej spôsobilosti vodiča vozidla taxislužby a
následného vydania preukazu vodiča vozidla taxislužby v súlade s požiadavkami zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších
predpisov a jeho vykonávacích právnych predpisov. Súčasne žiadateľ vyjadruje svoj súhlas so získavaním a spracúvaním osobných údajov z
výpisu registra trestov ako aj s kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním svojho občianskeho preukazu a vodičského preukazu v
rozsahu údajov uvedených v týchto úradných dokladoch za účelom preukázania splnenia kritérií definovaných ustanovením § 28 ods. 2 a 3
zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, ktoré sú nevyhnutným predpokladom na dosiahnutie vyššie uvedeného
účelu. Súhlas je možné odvolať zaslaním písomnej žiadosti doručenej na adresu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, pričom odvolanie nadobudne účinnosť uplynutím dôb stanovených osobitnými právnymi predpismi. Zároveň svojim
podpisom žiadateľ potvrdzuje správnosť svojich osobných údajov uvedených v žiadosti. Zoznam sprostredkovateľov a ďalšie informácie v zmysle
zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov sú uvedené na internetovej adrese www.kkv.sk.

Prílohy k žiadosti

Ochrana osobných údajov - súhlas žiadateľa

*

*

*

*

*

**

**

* Označiť položku, ktorá zodpovedá priloženej prílohe k žiadosti

** Tieto prílohy sa predkladajú v prípade, že žiadateľ je ich držiteľom

NELEPIŤ
priložiť k žiadosti

Miesto pre kolky

* Označiť jednu možnosť ako dôvod podania žiadosti

NELEPIŤ
priložiť k žiadosti

vodiča vozidla taxislužby

Odtlačok pečiatky dopravného správneho orgánu

Štátne občianstvo

Dátum a podpis žiadateľa

Telefonický kontakt e-mailový kontakt

Farebná fotografia žiadateľa (35x45 mm)

Kópia občianskeho preukazu (predná a zadná strana dokladu)

Kópia vodičského preukazu (predná a zadná strana dokladu)

Výpis z registra trestov (nie staršie ako 3 mesiace)

Kolková známka/-ky v hodnote 50€

Kópia Osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie taxislužby

Kópia dokladu preukázajúceho pracovný pomer žiadateľa k prevádzkovateľovi taxislužby


