
ÚŘAD PRO CIVILNÍ LETECTVÍ

Žádost o vydání nového dokladu o spolehlivosti
podle § 85j odst. 5 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991Sb., o

živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon o civilním letectví“).

Důvod pro vydání nového dokladu, který NAHRAZUJE doklad původní: Změna
údajů
Upozornění: V případě poškození dokladu nebo změny údajů je držitel dokladu o spolehlivosti, jehož platnost takto zanikla, povinen neplatný doklad odevzdat Úřadu
pro civilní letectví.

Vyhotovený doklad převezmu: Poštou

1. Jméno, příjmení a rodné
příjmení

Jan Novák    rozený/á: Novák

2. Datum narození  01.09.1975 Rodné číslo 750901/1234

3. Státní občanství žadatele Slovenská republika
 

4. Doručovací adresa Adresa: Letecká 1
Praha
16008 Česká republika

Telefon: 723123456
E-mail: novak@caa.cz
  

 
Čestné prohlášení o pravdivosti a úplnosti uvedených údajů – ANO
Žadatel byl poučen o účelu a způsobu zpracování osobních údajů – ANO
 
Žádám o vydání nového dokladu o ověření spolehlivosti, kterým se nahrazuje doklad
původní ve smyslu § 85j odst. 5 zákona o civilním letectví.
 
 
V ………….......................................……………… dne ….............………………….
 
 
……….......................................……………………
Podpis žadatele
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Havlikova
Textový rámeček
Žádost je třeba podepsat a Úřadu následně doručit



 
Úřední záznamy (prosíme, nevyplňujte)
 
Původní doklad spolehlivosti (č.j. ……………………………….........……) byl žadatelem vrácen
spolu s touto žádostí.
 
Jméno a podpis úřední osoby:
 

 
Účel zpracování osobních údajů:
Úřad pro civilní letectví se sídlem K letišti 1149/23, 160 08, Praha 6, IČ: 48134678 jakožto správce osobních
údajů postupuje v souladu s příslušnými ustanoveními nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu
těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákona č. 110/2019
Sb., o zpracování osobních údajů. Správce zpracovává osobní údaje uvedené v tomto formuláři výlučně za
účelem provedení řízení o ověření spolehlivosti subjektu osobních údajů dle § 37 zákona č. 500/2004, správní
řád, ve znění pozdějších předpisů a § 85e a násl. zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví.
Prohlášení správce o zpracování osobních údajů:
Správce prohlašuje, že bude zpracovávat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu.
Osobní údaje jsou pod stálou fyzickou a elektronickou kontrolou. Subjekt údajů je oprávněn vznést námitku proti
zpracování osobních údajů, které se ho týkají. Veškeré osoby, které s osobními údaji subjektů osobních údajů
přicházejí do styku, jsou vázány zákonnou nebo smluvní povinností mlčenlivosti.
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