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ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
v súlade s nariadením EPaR EÚ č.2016/679 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 SR č.18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Žiadateľ týmto žiada o poskytnu  e svojich osobných údajov vo forme dokumentu:
ODPIS MATURITNÉHO VYSVEDČENIA,

ktorý je predmetom spracúvania a archivácie v informačných systémoch prevádzkovateľa Gymnázium Jána 
Baltazára Magina Vrbové, Beňovského 358/100, 922 03  Vrbové, IČO 36092479.
 
Žiadateľ:

Meno: .................................................................................................................................................................

Priezvisko: ..........................................................................................................................................................

Rodné priezvisko: ...............................................................................................................................................

Číslo OP: .............................................................. Rodné číslo: ................................................/........................

Adresa bydliska: .................................................................................................................................................

e-mailový kontakt: ............................................................................ tel. č.: .....................................................

rok maturitnej skúšky: ............................................................. trieda: ..............................................................

triedny učiteľ: .....................................................................................................................................................

Štúdium od školského roku: .......................................... / do školského roku:....................................................

Odôvodnenie:
O vystavenie duplikátu maturitného vysvedčenia žiadam z dôvodu straty originálneho dokladu o ukončení 
štúdia – maturitného vysvedčenia.

Žiadateľ žiada o poskytnu  e osobných údajov prostredníctvom:

a) osobného prevza  a*

b) poštovej doporučenej zásielky *
     
      na adresu: .....................................................................................................................................................

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

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

c) zaslania na emailovú adresu žiadateľa *: ......................................................................................................

(* nehodiace sa prečiarknite)
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K žiados   prikladám prílohy:
- Čestné vyhlásenie o strate vysvedčenia
- Splnomocnenie na prevza  e Odpisu maturitného vysvedčenia (v prípade, že si odpis nemôže prevziať 
                 žiadateľ osobne)

POUČENIE ŽIADATEĽA
Žiadateľ o poskytnu  e osobných údajov si je vedomý svojich práv, ktoré v §19 až §30 zákona č.18/2018 Z.z.  
o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, upravujú povinnos   prevádzkovateľa 
pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Žiadateľ o poskytnu  e osobných údajov si je vedomý, že poskytovaním osobných údajov na e-mailové adresy 
mimo priestoru Európskej únie dochádza k cezhraničnému prenosu.
Žiadateľ o poskytnu  e osobných údajov si je vedomý, že poskytnu  e osobných údajov na e-mailové 
adresy, o ktorých nie je možné jednoznačne dokázať, že komunikácia v nich je zabezpečená a šifrovaná, je 
nezabezpečené a môže dôjsť k úniku osobných údajov.
Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové, ako prevádzkovateľ informačných systémov, nenesie zodpovednosť 
za prípadný únik osobných údajov v prípade, ak žiadateľ žiada o poskytnu  e svojich osobných údajov na 
nezabezpečené a neoverené e-mailové adresy.
Odpis maturitného vysvedčenia bude vyhotovený do 10 pracovných dní.

Žiadateľ zaslaním žiados   potvrdzuje, že bol poučený o ochrane osobných údajov a o možných rizikách 
spojených s poskytovaním osobných údajov na nezabezpečené mailové adresy.

Čestne vyhlasujem, že v žiados   a v prílohách uvádzam presné a pravdivé údaje. Som si vedomý/á následkov 
plynúcich  z nepravdivých a nepresných údajov uvedených v žiados   a prílohách. 

V ........................................................................................................... dňa: .....................................................

                      podpis žiadateľa
Vyplní škola:

Duplikát maturitného vysvedčenia vydaný dňa: ................................................................................................

formou: .................................................................... naše číslo: ........................................................................

Meno a priezvisko osoby, ktorá Odpis prevzala: .................................................................................................

Číslo preukazu totožnos   osoby, ktorá Odpis prevzala: .....................................................................................

Dátum prevzaita Odpisu: ....................................................................................................................................

podpis osoby, ktorá Odpis prevzala

Žiadosť zašlite poštou na adresu školy Gymnázium Jána Baltazára Magina Vrbové, Beňovského 358/100,               
922 03  Vrbové alebo doručte osobne na sekretariát školy.


