SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Údaje o dotknutej osobe (poskytovateľovi osobných údajov):
...........................................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................

Osobné údaje dotknutej osoby:

meno, priezvisko
dátum narodenia
bydlisko (adresa pobytu)
telefonický kontakt
email
obrazová snímka
obrazový, zvukový, obrazovo-zvukový záznam

áno/nie*
áno/nie*
áno/nie*
áno/nie*
áno/nie*
áno/nie*
áno/nie*

Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:
mestská časť Bratislava-Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava
IČO: 00603147
tel.: +421(2)59246111
fax: +421(2)52920003
email: podatelna@staremesto.sk
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:
Zodpovedná osoba č. 2
Email: zodpovednaosoba2@staremesto.sk
Tel.: 02/59 246 328
Zodpovedná osoba č. 3
Email: zodpovednaosoba3@staremesto.sk
Tel.: 02/59 246 394
Účel spracovania:
 ocenenie významných životných udalostí dotknutej osoby
 účasť na verejných, kultúrnych, športových podujatiach a iných akciách organizovaných
Prevádzkovateľom
 vyhotovovanie obrazových snímok, obrazových, zvukových, príp. obrazovo-zvukových záznamov
z podujatí / akcií organizovaných Prevádzkovateľom
 zverejňovanie obrazových snímok, obrazových, zvukových, príp. obrazovo-zvukových záznamov
v komunikačnom kanáli sprostredkúvajúcom prenos informácie z konaného podujatia / akcie
organizovanej Prevádzkovateľom
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov: mestská časť Bratislava-Staré Mesto; v prípade obrazových
snímok, obrazových, zvukových, obrazovo-zvukových záznamov tiež komunikanti. t. j. prijímatelia
komunikovaných správ, informácií
Prenos osobných údajov do tretej krajiny: nie
Doba uchovávania osobných údajov: do doby pominutia účelu
Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním mojich
osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania osobných

údajov. Pokiaľ je dotknutá osoba dieťa, má menej ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním
svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa rodičovských práv a povinností.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu
zabezpečí likvidáciu osobných údajov, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje inak. Prevádzkovateľ
zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade
s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov, ani
iným všeobecne záväzným právnym predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Práva dotknutej osoby:
-

súhlas so spracovaním osobných údajov môže dotknutá osoba kedykoľvek bezplatne
odvolať písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa,
dotknutá osoba má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jej osobným údajom a právo
na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti
spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov,
dotknutá osoba má právo uplatňovať svoje práva súvisiace s ochranou poskytnutých osobných
údajov priamo u Prevádzkovateľa alebo prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podať na
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane
osobných údajov v zmysle § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov.

V.................................... dňa .....................................

................................................
podpis dotknutej osoby

Vek 16 a menej rokov

................................................
podpis rodiča

______________________
* nehodiace sa prečiarknuť

áno/nie*

