
Názov/obchodné meno

Ulica Popis. č.  

Mesto PSČ

Číslo OP

Ulica Popis. č.  

Mesto PSČ

Telefón E-mail

Žiadateľ vyplní v častiach bez podfarbenia

Ministerstvo kultúry SR                                

odbor umenia a kreativity sekcie umenia

Námestie SNP 33

813 31  Bratislava

e-mail: satelitnyucetkkp@culture.gov.sk

Kontaktné údaje

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky sa zaručuje, že získané osobné údaje sú spracúvané spôsobom, ktorý je v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane 

osobných údajov č. 18/2018 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobné údaje sú získavané s cieľom sprístupňovať ročné výsledky alebo časti výsledkov Satelitného účtu kultúry a kreatívneho priemyslu SR tretej osobe podľa 

zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

Spracúvanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou a je nevyhnutné aj na plnenie nasledovných zákonných povinností:

- zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, 

- zákona č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní, 

- zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ďalšie informácie o spracúvaní osobných údajov nájdete na http://www.culture.gov.sk/vdoc/500/gdpr-311.html .

II. Požadované informácie 

Adresa trvalého pobytu

Žiadateľom je
(Označiť krížikom) právnická osoba

Rok

(za ktorý sú informácie požadované)

I. Údaje o žiadateľovi

Žiadosť o poskytnutie ročných výsledkov Satelitného účtu kultúry      

a kreatívneho priemyslu SR

Evidenčné číslo žiadosti 

(vyplní ministerstvo)

2020/

fyzická osoba

Meno, priezvisko, titul 

žiadateľa

(štatutár/splnomocnená 

osoba)

Adresa sídla



Miesto Dátum
Podpis 

žiadateľa

V. Doplňujúce informácie

Úradné hodiny podateľne: pracovné dni v čase 8.00 –  12.00 hod. a 12.30 –  15.00 hod.

Žiadateľ sa svojím podpisom zaväzuje, že zaslané údaje využije len na účel, ktorý uviedol v žiadosti a bez 

predchádzajúceho písomného súhlasu Ministerstva kultúry SR ich neposkytne akejkoľvek tretej strane. Zároveň sa 

zaväzuje, že o použití týchto údajov bude informovať Ministerstvo kultúry SR zaslaním e-mailu na: 

satelitnyucetkkp@culture.gov.sk . V prípade využitia dát v odborných prácach, výskume, projektoch a pod. zašle 

následne tieto výstupy na e-mail.

Účel použitia

(uviesť konkrétny účel použitia, 

ako napr. výskum, vedecká 

práca, projekt, príp. aj názov 

vedeckej práce alebo projektu,     

v ktorom budú tieto údaje 

využité)

Záznamy Ministerstva kultúry SR (vyplní ministerstvo)

Podpis zamestnanca

Dátum prijatia

Údaje overil a prijal


