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Žiadam o zaregistrovanie zmeny mojich osobných údajov v evidencii Centrálneho depozitára cenných papierov SR, a.s.

Zmena sa týka (označiť):   priezviska (mena)

  adresy trvalého bydliska

  rodného čisla

Pôvodné údaje majiteľa účtu cenných papierov

1. Meno, priezvisko, titul 

2. Adresa trvalého bydliska vrátane PSČ

3. Rodné číslo 

4. Zoznam príloh

Aktuálne (zmenené) údaje majiteľa účtu cenných papierov

1. Meno, priezvisko, titul 

2. Adresa trvalého bydliska vrátane PSČ

3. Rodné číslo 

V ........................................................., dňa .................................. 20..

podpis   
(podpis musí byť úradne overený)

Upozornenie:  V overovacej  pečiatke musí byť uvedené rodné číslo a trvalý pobyt !

Žiadosť o zmenu osobných údajov

Žiadosť o zmenu osobných údajov je možné podať:
a) osobne v sídle CDCP - podateľňa,
b) poštou na adresu sídla CDCP,

Centrálny depozitár cenných papierov SR, a.s., Ul. 29. augusta 1/A, 814 80  BRATISLAVA,
ul. 29. augusta 1/A, 814 80 Bratislava, zapísaný v OR, Okr. súdu BA 1, oddiel SA, vložka č. 493/B,

IČO: 31 338 976, IČ DPH: SK2020312833, DIČ: 2020312833

Prílohy a požiadavky, ktoré sa požadujú pri podaní žiadosti o zmenu osobných údajov sú nasledovné:
a) pri zmene priezviska - originál alebo úradne overená kópia dokladu potvrdzujúceho zmenu  priezviska  alebo mena (sobášny list, rozhodnutie súdu), 
b) pri zmene trvalého bydliska - vyplnené tlačivo s úradne overeným podpisom,
c) pri zmene rodného čísla - originál alebo úradne overenú kópiu osvedčenia o rodnom čísle z Registra obyvateľov SR (adresa: Ľ. Štúra 1, 974 04 
Banská Bystrica).

Informácie pre žiadateľa podľa § 10 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov - právnym podkladom pre spracovanie osobných údajov je zákon č. 566/2001 Z.z. o cenných papieroch a investičných 
službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), povinnosť poskytnúť osobné údaje vyplýva zo skutočnosti, že účet majiteľa podľa  §105 ods. 1 písm. b) bod 2 obsahuje nasledujúce údaje -
meno a priezvisko, rodné číslo a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou. Následkom odmietnutia poskytnutia osobných údajov je, že CDCP nezmení/neopraví údaje na účtu majiteľa - CDCP v tomto prípade nenesie zodpovednosť za prípadne 
škody, ktoré vzniknú žiadateľovi na základe skutočnosti, že nedôjde k oprave údajov na  účtu majiteľa. Okruh príjemcov osobných údajov - osoby oprávnené podľa zákona na získanie osobných údajov (napr. súdy, daňové úrady, emitenti a 
pod.). Poučenie o existencii práv dotknutej osoby - práva dotknutých osôb vyplývajú zo zákona a zákona č. 428/2002 Z.z.  o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


