
   ŽIADOSŤ O VYPLATENIE PODIELOV ZO ZISKU ZA ROK 2018 

                   MAJITEĽA DRUŽSTEVNÝCH PODIELNICKÝCH LISTOV 

 

ŽIADATEĽ (MAJITEĽ družstevných podielnických listov): 

 

Meno a priezvisko:   ......................................................................... 

  

Bydlisko:    ......................................................................... 

 

Rodné číslo / Dátum narodenia:   .................................  / ....................................  

 

Kontakt (telefónne číslo, e-mail)       ......................................................................... 

 

Číslo bankového účtu vo formáte IBAN pre účely vyplatenia podielu zo zisku: 

 

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

V prípade, ak majiteľ DPL súhlasí so spracovaním osobných údajov, vyššie uvedené číslo 

bankového účtu v tejto žiadosti, bude pre Poľnohospodárske družstvo Dolný Ohaj IČO: 00199168 

záväzné pre účely výplaty podielov zo zisku až do prijatia písomného oznámenia o zmene čísla 

bankového účtu resp. jeho písomného odvolania, ktoré musí splniť náležitosti tejto žiadosti. 

 

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov v rozsahu: rodné číslo, dátum narodenia, 

číslo bankového účtu, telefónne číslo, elektronická adresa pre účely výplaty podielu zo zisku a s tým 

súvisiacich povinností, vyplývajúcich z príslušných právnych predpisov. Zároveň potvrdzujem, že 

všetky údaje, ktoré som uviedol/uviedla v tejto žiadosti, som poskytol/poskytla Poľnohospodárskemu 

družstvu Dolný Ohaj IČO: 00199168 dobrovoľne a sú aktuálne. Tento súhlas platí do doby, pokým 

budem vedený ako majiteľ DPL emitenta Poľnohospodárske družstvo Dolný Ohaj IČO: 00199168.  

Žiadateľ berie na vedomie, že svoj súhlas môže kedykoľvek odvolať na adrese Poľnohospodárskeho 

družstva Dolný Ohaj, že má právo na opravu svojich osobných údajov, na ich vymazanie a obmedzenie 

spracovania, na prístup k svojim osobným údajom, na ich prenosnosť a na obhajobu svojich práv 

prostredníctvom zodpovednej osoby, alebo podaním podnetu na šetrenie, alebo sťažnosti dozornému 

orgánu na Slovensku: Úradu na ochranu osobných údajov, v zmysle § 100 zákona č.18/2018 Z.z.  

 

 

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

                Dátum                                                       Podpis žiadateľa – úradne osvedčený  

 

 

 

 

 

 
ŽIADOSŤ JE POTREBNÉ DORUČIŤ NA ADRESU: 

Poľnohospodárske družstvo Dolný Ohaj 

Kratina 387/2 

941 43 Dolný Ohaj 

 
NEPREHLIADNITE!!! 

Podpis žiadateľa – majiteľa DPL musí byť úradne osvedčený (na matrike alebo pred notárom),      

inak podiel zo zisku nemôže byť vyplatený. V prípade, že majiteľ DPL doručí žiadosť osobne, nie je 

potrebné podpis žiadosti úradne osvedčiť. 


