Žádost o výpis z registrů zájmového sdružení právnických osob SOLUS
(fyzická osoba, fyzická osoba podnikatel)
Identifikační údaje žadatele: (vyplňte prosím čitelně hůlkovým písmem)
Křestní jméno:..........................................................

Příjmení: ................................................................

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

Rodné příjmení: ....................................................

Datum narození: ......................................................

Další příjmení*: ....................................................

Číslo občanského průkazu: .....................................

Státní příslušnost**: ČR/ jiná ...............................

IČ fyzické osoby podnikající1: ...............................

Číslo pasu2: ...........................................................

Adresa pro zaslání výpisu (kontaktní adresa):
ulice: .........................................................................

č. p.: ........................................................................

město: .......................................................................

PSČ: .......................................................................

V zájmu úspěšného vyřízení žádosti uveďte prosím kontaktní telefon a adresu elektronické pošty k doplnění
chybějících údajů. Telefon: ……………………….. E-mail: .................................................................................
V případě, že neuvedete některý z výše uvedených údajů, může dojít k tomu, že se některé záznamy týkající se Vaší
osoby nepodaří dohledat.
1 povinný

údaj v případě fyzické osoby podnikatele (při neuvedení výpis nebude obsahovat informace z Registru IČ);
nepovinný údaj;
*Všechna dřívější příjmení.
**Nehodící se škrtněte, v případě možnosti „jiná“ doplňte konkrétní státní příslušnost.
2

Obecné informace:
Podpisem této žádosti bere žadatel na vědomí, že povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů (tj. žadateli) bude za
správce (SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, dále jen SOLUS) plnit zpracovatel – Společnost pro informační databáze,
a.s. (dále jen SID).
Poskytnutí osobních údajů v této žádosti je nezbytné pro vyřízení žádosti. Sdružení SOLUS i společnost SID budou zpracovávat
tyto údaje pouze za účelem vyřízení této žádosti (tedy ke splnění právní povinnosti) a budou je uchovávat po dobu tří let od
doručení žádosti. Sdružení SOLUS a společnost SID jmenovaly pověřence pro ochranu osobních údajů, které je možné kontaktovat
elektronickou poštou na adrese poverenec@solus.cz resp. poverenec@sid.cz.
Za účelem ochrany evidovaných osobních údajů před neoprávněným přístupem je nutné, aby žadatel o výpis prokázal svou
totožnost zasláním fotokopie průkazu totožnosti (občanský průkaz, průkaz o povolení k pobytu, cestovní pas) nebo zajistil úřední
ověření svého podpisu na žádosti. Žádost o výpis zašlete na adresu: SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Antala Staška
510/38, 140 00 Praha 4 – Krč.
Opakované či šikanozní žádosti mohou být zpoplatněny.
Výpis je žadateli zaslán poštou.

V .....................................

dne ........................

Podpis žadatele: .....................................................................
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