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

Příjmení: ..……………….……………………...

Rodné číslo:.

Rodné příjmení: …..…………….……………...

Datum narození: ….……………………………….

Státní příslušnost: ČR

Číslo občanského průkazu: ……………………….

Číslo pasu1: ……………………..………………

IČ fyzické osoby podnikající2: …………………….

Typ pasu3: centrální (fialový), regionální (zelený)

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

č.p.: …….………………………………………...

město: ………………………………………………

PSČ: …………………….………………………..

V zájmu úspěšného vyřízení žádosti uveďte kontaktní telefon k doplnění chybějících údajů: ………………….….
V případě, že neuvedete některý z výše uvedených údajů, může dojít k tomu, že se některé záznamy týkající se Vaší
osoby nepodaří dohledat.
1

nepovinný údaj;
povinný údaj v případě fyzické osoby podnikatele (při neuvedení výpis nebude obsahovat informace z Registru IČ);
3
povinný údaj v případě, že je vyplněno číslo pasu.
2

Žádost o přidělení unikátního osobního čísla – „SIN“:
Žadatel souhlasí s tím, že mu bude bezplatně přiděleno jedinečné osobní číslo SIN. SIN umožní žadateli dotázat se kdykoliv, a to i
opakovaně, do společné databáze spotřebitelů (Registr FO) pomocí SMS. Žadatel získá v SMS cca do 1 minuty od zaslání
objednávací SMS informace o aktuálních záznamech vedených pod jeho rodným číslem v Registru FO. Žadatel tímto
prohlašuje, že se seznámil s informacemi o službě „SMS výpis“ uvedenými na internetových stránkách www.solus.cz.
V případě, že si nepřejete přidělit SIN, zaškrtněte toto políčko:

Obecné informace:
Žadatel podpisem této žádosti bere na vědomí, že v souladu s ust. § 12 odst. 3 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů, v účinném znění, má správce právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu
nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Podrobnější informace o ceně jsou uvedeny na
www.solus.cz (ceník služeb).
Podpisem této žádosti bere žadatel rovněž na vědomí, že povinnost správce poskytnout informace subjektu údajů
(tj. žadateli) upravenou v § 12 citovaného zákona, může za správce plnit zpracovatel – Společnost pro informační
databáze, a.s. (dále jen SID).
Poskytnutí osobních údajů v této žádosti je dobrovolné. Sdružení SOLUS i společnost SID budou zpracovávat tyto
údaje pouze za účelem vyřízení této žádosti a budou je uchovávat po dobu tří let od doručení žádosti, a je-li na základě
této žádosti vydáno číslo SIN, tak bude uchováváno po dobu jeho platnosti a následujících tří let.
Zaslání a vyzvednutí výpisu:
1) Prvotní výpis je žadateli zaslán poštou na dobírku a výhradně jen do vlastních rukou adresáta.
2) Pokud si prvotní výpis žadatel nevyzvedne, pak na základě jeho požadavku mu bude (až po úhradě odpovídající
finanční částky) opět odeslán totožný výpis doporučeně do vlastních rukou výhradně jen adresáta.

V ……………… dne …………………

Úředně ověřený podpis žadatele: ………………….………….............

__________________________________________________________________________________________________
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