Hudobné pozdravy
žiadosť o odvysielanie gratulácie

K tejto žiadosti priložte doklad o zaplatení. Pri jednom poplatku blahoželajte len jednému oslávencovi,
alebo manželskej dvojici. Poplatok je za slovnú časť gratulácie, pieseň je darček od nás. Suma za odvysielanie
gratulácie:
So a Ne = 9,90€ /298,25Skk, č.účtu: SK69 1100 0000 0026 2445 5221, variabilný symbol: 450, do poznámky
uviesť meno žiadateľa.
Tel./spojovateľ: 048/ 471 71 50 www.rtvs.sk

Kontakt: Tel: 048/ 471 71 45

Mail: pozdravy.stred@rtvs.sk

(Konverzný kurz 30,1260Skk)
1. Žiadateľ:
Meno, priezvisko a číslo telefónu:

Ulica, č .domu:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

–––––––––––––––––––––––––––––––––––

PSČ, mesto ( obec )

––––––––––––––––––––––––––––––––––––

2. Jubilant:

Meno, priezvisko a vek:
Ulica, č .domu:
PSČ, mesto ( obec ):

3. Požadovaný dátum vysielania:
4. Názov piesne pre jubilanta:

1.

( prosíme Vás, uveďte aspoň dve pesničky )
5. Text blahoželania a mená gratulantov :

2.

Odoslaním formulára udeľujem prevádzkovateľovi 
Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská Dolina, 845 45 Bratislava
(ďalej len: „prevádzkovateľ“) súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov pre účel: spracúvanie osobných údajov žiadateľov
o odvysielanie
pozdravu (k narodeninám, meninám, výročiu sobáša, promócie, poďakovanie) pre oslávencov na žiadosť
fyzickej osoby prostredníctvom vyplnenia web formulára na webovej stránke www.rtvs.sk, a to v rozsahu meno, priezvisko,
adresa, telefón a emailová adresa. Tento súhlas so spracúvaním osobných údajov je slobodne daným, konkrétnym,
informovaným a jednoznačným prejavom mojej vôle, ktorý udeľujem na obdobie 6 mesiacov odo dňa zaslania žiadosti
prostredníctvom web formulára. Po uvedenej lehote budú Vaše osobné údaje mechanicky zlikvidované (skartované) a nebudú
ďalej spracúvané v žiadnej databáze. Podrobné informácie nájdete na
http://cdn.srv.rtvs.sk/a542/file/item/sk/0002/gdpr.JBXf.pdf. Vyhlasujem, že som bol pred udelením súhlasu
oboznámený so zásadami ochrany osobných údajov prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
uverejnenom a zákona NR SR č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení, zverejnenými na www.rtvs.org.

