SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
Ja, dole podpísaný/á (titul, meno, priezvisko): .................................................................................................
dátum narodenia:

..............................................................

rodné číslo:

..............................................................

trvale bytom:

.......................................................................................................................................

korešpondenčná adresa, iba ak je iná ako miesto trvalého pobytu: ..................................................................
týmto udeľujem prevádzkovateľovi - Mestu Žarnovica, so sídlom: Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica,
SR, IČO: 00 321 117,
súhlas so spracovaním a uchovávaním osobných údajov
v rozsahu: titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, miesto trvalého pobytu
(adresa), korešpondenčná adresa (ak je iná ako miesto trvalého pobytu), štátna príslušnosť, stav,
telefonický kontakt a e-mail za účelom:
− zaradenia predloženého súťažného návrhu do Obchodnej verejnej súťaže č. 04/2019 (ďalej len „súťaž“),
− vyhodnotenia súťaže,
− uzavretia zmluvného vzťahu (zmluvy o nájme pozemku) a všetkých úkonov vyplývajúcich zo zmluvného
vzťahu,
− archivácie súťažného návrhu podľa platnej legislatívy,
− zverejnenia výsledku súťaže na úradnej tabuli a na webovom sídle mesta: www.zarnovica.sk v rozsahu:
titul, meno, priezvisko a adresa.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracúvaním osobných údajov. Svojim
podpisom potvrdzujem, že súhlas so spracovaním osobných údajov je vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej
forme. Doba poskytnutia tohto súhlasu je 50 rokov.
Beriem na vedomie, že poskytnutie osobných údajov je podmienkou pre zaradenie súťažného
návrhu do súťaže, pre vyhodnotenie predloženého súťažného návrhu, pre uzavretie zmluvného vzťahu –
zmluvy o nájme pozemku, pre úkony vyplývajúce zo zmluvného vzťahu, pre archiváciu súťažného návrhu
a pre zverejnenie výsledku súťaže v zmysle vyhlásených podmienok súťaže.
Svojim podpisom zároveň potvrdzujem skutočnosť, že som oboznámený/á o tom, že podľa zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov:
− takto poskytnutý súhlas so spracovaním osobných údajov mám právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie
súhlasu je účinné dňom jeho doručenia prevádzkovateľovi. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založeného na mojom súhlase pred jeho odvolaním.
− mám právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa mojej osoby,
− mám právo na opravu osobných údajov,
− mám právo na výmaz osobných údajov,
− mám právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
− mám právo na prenosnosť osobných údajov,
− mám právo namietať spracúvanie osobných údajov,
− mám právo, aby sa na mňa nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom
spracúvaní osobných údajov vrátene profilovania,
− mám právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov podľa § 100 zákona
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov podľa vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu
na ochranu osobných údajov SR.
Vyhlasujem, že údaje ktoré som poskytol/poskytla v predloženom súťažnom návrhu (v návrhu
zmluvy o nájme pozemku) a v jeho prílohách sú pravdivé.
V ................................., dňa ............................
.....................................................
Podpis

