PREUKAZOVANIE DOKLADU TOTOŽNOSTI PRI VYZDVIHNUTÍ ZÁSIELKY

Vážený klient,
dovoľujeme si Vás informovať, že na vybratie, distribúciu a dodanie zásielok sa vzťahuje zákon
č. 324/2011 Z. z. o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom
znení (ďalej len „poštový zákon“).
Podľa tohto zákona je spoločnosť DHL Parcel Slovensko spol. s r.o., so sídlom Na pántoch 18,
831 06 Bratislava, IČO: 47927682, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava
I, oddiel: Sro, vložka číslo: 100759/B (ďalej len „DHL“) poštovým podnikom registrovaným
Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb.
Podľa § 32 ods. 1 písm. c) bod 3 poštového zákona má poštový podnik právo požadovať od
adresáta preukázanie totožnosti a zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o
dodanie zapísanej poštovej zásielky.
Podľa § 5 ods. 8 poštového zákona zapísaná poštová zásielka je poštová zásielka, pri ktorej
vybraní poštovým podnikom dostane odosielateľ potvrdenie o podaní a pri ktorej dodaní sa
vyžaduje podpis adresáta alebo oprávneného prijímateľa.
Podľa § 33 ods. 2 písm. a) poštového zákona adresát je povinný preukázať svoju totožnosť
a umožniť zaznamenanie a spracovanie osobných údajov, ak ide o prevzatie zapísanej
zásielky, to sa vzťahuje aj na splnomocnenú osobu.
Podľa § 34 ods. 5 písm. b) poštového zákona za odopretie prijatia poštovej zásielky sa
považuje odmietnutie potvrdiť prevzatie poštovej zásielky alebo preukázať svoju totožnosť.
Z tohto dôvodu v prípade, ak spoločnosti DHL odmietnete preukázať doklad Vašej totožnosti pri
prevzatí zásielky, spoločnosť DHL Vám zásielku nevydá a zásielka sa bude v zmysle § 34 ods.
5 písm. b) poštového zákona považovať za odmietnutú adresátom.
Registráciu DHL ako poštového podniku si môžete overiť na stránke www.teleoff.gov.sk.
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