
SPLNOMOCNENIE 

I. SPLNOMOCNITEĽ: 

☐ Žiadateľ o kvalifikovaný certifikát pre kvalifikovanú elektronickú pečať1: 
Názov/obchodné meno: 
Sídlo: 
IČO:   
v mene ktorej koná:  Meno a priezvisko:  Funkcia: 

☐ Používateľ mandátneho certifikátu2: 

Meno a priezvisko:  Funkcia: 
Adresa trvalého pobytu:  
Rodné číslo: 
číslo OP: Vydavateľ OP:         Dátum platnosti OP (do): 
e‐mail:  Telefón: 

II. SPLNOMOCNENEC:
Meno a priezvisko: Funkcia: 
Adresa trvalého pobytu:
Rodné číslo:
číslo OP: Vydavateľ OP:    Dátum platnosti OP (do): 
Sekundárny doklad (typ):3

číslo dokladu: Vydavateľ dokladu: 
e‐mail: Telefón: 

Splnomocniteľ týmto splnomocňuje splnomocnenca k vykonaniu úkonov súvisiacich s vydaním  

☐ kvalifikovaného  certifikátu  pre  elektronickú  pečať  (ďalej  len  „certifikát“)  pre  splnomocniteľa 

Národným  bezpečnostným  úradom  so  sídlom  Budatínska  30,  851  06  Bratislava,  IČO:  36061701 
(ďalej len „úrad“) a to konkrétne na: 

 vydanie kvalifikovaného certifikátu pre elektronickú pečať  úradom a jeho prevzatie od úradu,
 podpísanie dokumentácie prislúchajúcej k vydanému certifikátu.

☐ mandátneho  certifikátu  pre  splnomocniteľa  Národným  bezpečnostným  úradom  so  sídlom 

Budatínska 30, 851 06 Bratislava, IČO: 36061701 (ďalej len „úrad“), a to konkrétne na:  

 vydanie mandátneho certifikátu úradom a jeho prevzatie od úradu,
 podpísanie dokumentácie a zmlúv prislúchajúcej k vydanému mandátnemu certifikátu.

Splnomocnenec vlastnoručným podpisom tohto splnomocnenia udeľuje súhlas so spracovaním 
osobných údajov uvedených v tomto splnomocnení v informačnom systéme úradu, a to za účelom 
poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb splnomocniteľovi. Úrad je oprávnený tieto údaje 
spracúvať 10 rokov po skončení poskytovania kvalifikovaných dôveryhodných služieb 
splnomocniteľovi, s výnimkou údajov, ktoré je povinný alebo oprávnený uchovávať podľa všeobecne 
záväzných právnych predpisov dlhšiu dobu. 

1
Vyplní splnomocniteľ – OVM v prípade, ak sa nechá zastupovať k vykonaniu úkonov súvisiacich s vydaním kvalifikovaného 
certifikátu pre elektronickú pečať. 

2
Vyplní splnomocniteľ – fyzická osoba – používateľ mandátneho certifikátu v prípade, ak sa nechá zastupovať k vykonaniu úkonov 
súvisiacich s vydaním mandátneho certifikátu. 

3 Sekundárnym dokladom môže byť cestovný doklad, vodičský preukaz, služobný preukaz, zbrojný preukaz alebo preukaz 
poistenca. 



Toto splnomocnenie  je platné a účinné až do  jeho odvolania splnomocniteľom alebo do jeho výpovede 
splnomocnencom, najdlhšie však do       .4 

V      dňa  

 
podpis5 

Toto splnomocnenie prijímam v plnom rozsahu. 

V                                                       dňa        

 
podpis 

4 V prípade neuplatnenia časového obmedzenia preškrtnúť alebo vymazať. 
5 Podpis je potrebné úradne overiť alebo notársky osvedčiť. Odtlačok pečiatky sa vyžaduje, ak to v konkrétnom prípade vyplýva 

napríklad z Obchodného registra. 
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