ŽIADOSŤ O ZRUŠENIE BLOKÁCIE
ZABEZPEČENÉHO PRÍSTUPU K ÚDAJOM IAD ONLINE
(so žiadosťou o pridelenie nových prístupových údajov)
POUČENIE: Touto Žiadosťou o zrušenie blokácie zabezpečeného prístupu k údajom IAD ONLINE (ďalej len
„Žiadosť“) a doručením jej rovnopisu správcovskej spoločnosti IAD Investments, správ. spol., a.s., so sídlom Malý
trh 2/A, Bratislava, PSČ 811 08, Slovenská Republika, IČO 17 330 254, zapísanej v Obchodnom registri Okresného
súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo:182/B (ďalej aj „Správcovská spoločnosť“) Investor žiada Správcovskú
spoločnosť o zrušenie blokácie zabezpečeného prístupu k údajom, ktorý Správcovská spoločnosť poskytuje
Investorovi ako službu podľa Zmluvy o poskytovaní služby zabezpečeného prístupu k údajom uzavretej medzi
Správcovskou spoločnosťou a Investorom, a ktorého blokáciu Správcovská spoločnosť vykonala buď na žiadosť
Investora alebo z vlastného podnetu pre podozrenie zo zneužitia služby zabezpečeného prístupu.
Investor, ktorý má záujem požiadať Správcovskú spoločnosť o zrušenie blokácie zabezpečeného prístupu k údajom,
je povinný formulár tejto Žiadosti riadne a čitateľne vyplniť a podpísať a jeden rovnopis tejto Žiadosti musí doručiť
do sídla Správcovskej spoločnosti. V tejto Žiadosti môže Investor súčasne Správcovskú spoločnosť požiadať
o pridelenie nových prístupových údajov na preukazovanie totožnosti Investora pri využívaní služby
zabezpečeného prístupu k údajom prideľovaných Správcovskou spoločnosťou. V Žiadosti je Investor povinný uviesť
pravdivé a správne údaje. Kto ako osoba vyplní formulár tejto Žiadosti a doručí ho alebo dá ho doručiť
do Správcovskej spoločnosti, zodpovedá za pravdivosť a správnosť údajov uvedených v tejto Žiadosti a za škodu,
ktorú spôsobil uvedením nesprávnych a nepravdivých údajov.
Investor – identifikačné údaje (vyplní investor)
titul, meno, priezvisko/
obchodné meno
rodné číslo/IČO
adresa trvalého bydliska/sídla/miesta podnikania
ulica a číslo

PSČ

mesto/obec
zákon. zástupca/
štatut. orgán investora
(meno a priezvisko)
(ďalej v texte označovaný ako „Investor“)

štát

1. Investor žiada správcovskú spoločnosť IAD Investments, správ. spol., a.s. so sídlom Malý trh 2/A, Bratislava,
PSČ: 811 08, IČO: 17 330 254, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka
číslo: 182/B o zrušenie blokácie zabezpečeného prístupu k údajom IAD ONLINE, ktorý Správcovská spoločnosť
poskytuje Investorovi ako službu podľa Zmluvy o poskytovaní služby zabezpečeného prístupu k údajom uzavretej
medzi Správcovskou spoločnosťou a Investorom.
2. Investor žiada - nežiada (nehodiace sa škrtnite) Správcovskú spoločnosť o pridelenie nových prístupových
údajov v rozsahu heslo a šifrovací kľúč - na preukazovanie totožnosti Investora pri využívaní služby
zabezpečeného prístupu k údajom.
Investor vyhlasuje a svojim podpisom na tejto listine potvrdzuje, že všetky údaje, ktoré uviedol v tejto Žiadosti, sú
správne a pravdivé a za správnosť a pravdivosť týchto údajov v celom rozsahu zodpovedá.

Dátum podpisu žiadosti ______________________________ Podpis Investora____________________________
(osoby oprávnenej konať v mene alebo za investora)
Pravosť podpisu musí byť osvedčená podľa ustanovení Osobitných všeobecne záväzných predpisov.
IAD Investments, správ. spol., a. s.
Malý trh 2/A, 811 08 Bratislava
www.iad.sk

bezplatná infolinka: 0800 601 601
tel: 02/3352 6939, fax: 02/3352 6940
e-mail: info@iad.sk
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