Formulár uvedený v èlánkoch 6, 7, 8, 9 a 10 rámcového rozhodnutia Rady 2009/315/SVV
o organizácii a obsahu výmeny informácií z registra trestov medzi èlenskými tátmi

iados o informácie z registra trestov

Na správne vyplnenie formulára je potrebné oboznámi sa s príruèkou o postupe

a) Údaje o iadajúcom èlenskom táte:
Èlenský tát:
Ústredný(-é) orgán(-y):
Kontaktná osoba:
Èíslo telefónu (s predvo¾bou):
Èíslo faxu (s predvo¾bou):
E-mailová adresa:
Potová adresa:
Èíslo spisu, ak je známe:

b) Údaje o totonosti osoby, ktorej sa iados týka: (*)
Úplné meno (krstné meno a vetky priezviská):
Predchádzajúce mená a priezviská:
Pseudonym a/alebo prezývka, ak sú:
Pohlavie: M   
tátna príslunos:
Dátum narodenia (vo formáte: dd/mm/rrrr):
Miesto narodenia (obec a tát):
Meno a priezvisko otca:
Meno a priezvisko matky:
Miesto pobytu alebo známa adresa:
Identifikaèné èíslo osoby alebo druh a èíslo dokladu totonosti osoby:
Odtlaèky prstov:
Iné dostupné údaje umoòujúce identifikáciu:
________________
(*) Aby sa u¾ahèila identifikácia osoby, malo by sa poskytnú èo najviac informácií.

c) Úèel iadosti:
Vhodné zakrtnite
1.  trestné konanie (uveïte orgán, pred ktorým prebieha konanie, a prípadné referenèné èíslo
konania) ..........................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
2.  iados mimo kontextu trestného konania (uveïte orgán, pred ktorým prebieha konanie, a prípadné
referenèné èíslo konania a príslunú rubriku zakrtnite):
i)

 od justièného orgánu ..............................................................................................................
..............................................................................................................................................

ii)  iados prísluného správneho orgánu ....................................................................................
..............................................................................................................................................
iii)  iados dotknutej osoby o informácie o vlastnom zázname .......................................................
..............................................................................................................................................
Úèel, na ktorý sa informácia poaduje:
iadajúci orgán:
 Dotknutá osoba nesúhlasí s poskytnutím informácií
(ak bola osoba poiadaná o poskytnutie súhlasu v súlade s právom iadajúceho èlenského tátu).

Kontaktná osoba, ak sú potrebné dodatoèné informácie:
Meno a priezvisko:
Èíslo telefónu:
E-mailová adresa:
Iné informácie (napr. naliehavos iadosti atï.).

Odpoveï na iados

Informácie o dotknutej osobe
Vhodné zakrtnite
Podpísaný orgán potvrdzuje, e:
 v zázname dotknutej osoby v registri trestov neexistuje iadna informácia o odsúdeniach;
 v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje informácia o odsúdeniach; zoznam odsúdení je priloený;
 v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje iná informácia; táto informácia je priloená (nepovinné);
 v zázname dotknutej osoby v registri trestov existuje informácia o odsúdeniach, ale odsudzujúci èlenský tát
oznámil, e informácie o takýchto odsúdeniach sa nesmú zasiela ïalej na iné úèely ako na úèely trestného konania. iados o viac informácií mono posla priamo .............................................. (uveïte odsudzujúci
èlenský tát);
 v súlade s vnútrotátnym právom doiadaného èlenského tátu nie je moné poskytnú odpoveï na iados na
iné úèely ako na úèely trestného konania.

Kontaktná osoba, ak sú potrebné dodatoèné informácie:
Meno a priezvisko:
Èíslo telefónu:
E-mailová adresa:
Ïalie informácie (obmedzenia pouitia údajov v prípadoch iadostí, ktoré nesúvisia s trestným konaním):
Uveïte poèet strán priloených k formuláru odpovede:
V
Dòa
Podpis a odtlaèok úradnej peèiatky (v prípade potreby):
Meno a priezvisko, funkcia/organizácia:

V prípade potreby pripojte zoznam odsúdení a zalite ho spolu s formulárom iadajúcemu èlenskému tátu. Formulár ani zoznam nie je potrebné preklada do jazyka iadajúceho èlenského tátu.

