Mesto Svit
Hviezdoslavova 268/32
059 21 Svit

www.svit.sk

Súhlas so spracovaním osobných údajov k slávnostnému prijatiu detí
Údaje o poskytovateľovi :
Matka:
Otec:
Prevádzkovateľ, ktorému sa poskytujú osobné údaje:

Kontaktné údaje na zodpovednú osobu:

Mesto Svit,
Hviezdoslavova 268/32,
052 7875 111,
msu@svit.sk
zodpovedna.osoba@svit.sk

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osobné údaje o poskytovateľovi: meno a priezvisko zákonných zástupcov, adresa trvalého bydliska, meno
a priezvisko dieťaťa, dátum narodenia dieťaťa, telefonický, alebo e-mailový kontakt.
Účel spracovania:
Slávnosť prijatia novonarodených detí

áno / nie*

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:

prevádzkovateľ

Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
Doba uchovávania osobných údajov:

nebude
do doby pominutia účelu

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Osobné údaje o poskytovateľovi: fotografia rodičov a dieťaťa
Účel spracovania:
Zverejnenie fotografie zo slávnostného prijatia ( aj spoločnej, inf.kanály mesta)
Príjemcovia alebo kategórie príjemcov:
Prenos osobných údajov do tretej krajiny:
Doba uchovávania osobných údajov:

áno / nie*
prevádzkovateľ
nebude

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.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje 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 Poskytovateľa osobných údajov:
-

súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať
písomnou formou na adrese Prevádzkovateľa; odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním,

IČO: 00326607
DIČ: 2021212754

Číslo účtu:
IBAN: SK60 0200 0000 0000 2472 7562 BIC: SUBASKBX

tel.: +421 52 78 75 111
e-mail: msu@svit.sk

MESTO SVIT

-

Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako
aj právo na prenosnosť údajov,

-

Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním
podnetu na šetrenie, sťažnosti dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov
v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.

Vo Svite dňa....................................

.........................................................
Podpis Poskytovateľa

*nehodiace sa preškrtnite
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MESTO SVIT

Osobné údaje pre potreby slávnostného prijatia novonarodených detí

Meno a priezvisko matky:

________________________________________

Adresa trvalého bydliska matky: ________________________________________
Kontakt:

________________________________________

Meno a priezvisko otca:

________________________________________

Adresa trvalého bydliska otca:* ________________________________________
Kontakt:

________________________________________

Meno a priezvisko dieťaťa:

_______________________________________

Dátum narodenia dieťaťa:

_______________________________________

Adresa trvalého bydliska dieťaťa:* _______________________________________

* Vypísať ak sa nezhoduje s adresou matky
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Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
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