SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
udelený v zmysle § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „Zákon o ochrane OU“)

Ja nižšie podpísaná/ý
(meno a priezvisko)

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

(ďalej aj ako „Dotknutá osoba“ v príslušnom gramatickom tvare)
dobrovoľne udeľujem súhlas občianskemu združeniu Pre rodiny o.z., so sídlom: 1044, 900 55 Lozorno,
Slovenská republika, IČO: 50782983, registrovanému Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky číslo spisu:
VVS/1 – 900/90 – 50866 dňa 10. marca 2017 (ďalej len „Prevádzkovateľ“) so spracúvaním mojich osobných
údajov v rozsahu, za účelom a po dobu, ako sú tieto uvedené nižšie (ďalej len „Súhlas“).
Účel poskytnutia súhlasu
Dotknutá osoba poskytuje Prevádzkovateľovi Súhlas ohľadom nižšie uvedených osobných údajov za
účelom vedenia svojich osobných údajov v zozname účastníkov (ďalej len „Zoznam“) spoločenskej akcie
alebo programu organizovaného a prevádzkovaného Prevádzkovateľom („ďalej len „Spoločenská akcia“)
a zaslania Zoznamu účastníkom Spoločenskej akcie v záujme koordinácie účasti a príchodu na
Spoločenskú akciu a odchodu zo Spoločenskej akcie.
Rozsah spracúvaných osobných údajov
Dotknutá osoba udeľuje Prevádzkovateľovi Súhlas v rozsahu nasledovných osobných údajov:
•
•
•

meno a priezvisko;
telefónne číslo a emailová adresa;
adresa v rozsahu mesto a poštové smerovacie číslo.

Doba spracúvania osobných údajov
Dotknutá osoba Súhlas udeľuje na dobu do uplynutia 1 (jedného) roku odo dňa uskutočnenia Spoločenskej
akcie.
Odvolanie súhlasu
Dotknutá osoba má právo tento Súhlas kedykoľvek odvolať a to buď (i) písomným oznámením doručeným
na adresu sídla Prevádzkovateľa alebo (ii) zaslaním oznámenia o odvolaní Súhlasu na emailovú adresu
prerodiny@prerodiny.sk.
Informácie poskytované pri spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach
V súvislosti so spracúvaním osobných údajov uvedených v Súhlase, Prevádzkovateľ poskytuje Dotknutej
osobe nasledovné informácie:
(i)

(ii)
(iii)
(iv)

(v)

Prevádzkovateľom informačného systému je občianske združenie Pre rodiny o.z., so sídlom: 1044,
900 55 Lozorno, Slovenská republika, IČO: 50782983, registrované Ministerstvom vnútra Slovenskej
republiky číslo spisu: VVS/1 – 900/90 – 50866 dňa 10. marca 2017. Dotknutá osoba môže
Prevádzkovateľa kontaktovať na adrese sídla alebo na emailovej adrese prerodiny@prerodiny.sk;
Svoje osobné údaje poskytuje Dotknutá osoba v rozsahu, na dobu a za účelom vymedzenými vyššie
v tomto Súhlase;
Právnym základom spracúvania osobných údajov Dotknutej osoby je tento Súhlas;
Osobné údaje Dotknutej osoby okrem prípadov vyslovene uvedených vo všeobecne záväzných
právnych predpisoch nebudú poskytnuté príjemcom. Osobné údaje Dotknutej osoby môžu byť
sprístupnené subjektom, ktorým zo zákona vzniká právo na sprístupnenie týchto údajov. Osobné
údaje nebudú prenášané do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie;
Prevádzkovateľ bude osobné údaje Dotknutej osoby uchovávať po dobu udelenia Súhlasu;

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a má právo získať prístup k údajom a informáciám podľa § 21 Zákona o
ochrane OU;
(vii) Dotknutá osoba má právo na opravu nesprávnych osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a so zreteľom
na účel spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov;
(viii) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 23 Zákona o ochrane OU právo na vymazanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú;
(ix) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 24 Zákona o ochrane OU právo na obmedzenie
spracúvania osobných údajov;
(x)
Dotknutá osoba má v prípadoch a za podmienok stanovených v § 27 Zákona o ochrane OU právo
namietať spracúvanie osobných údajov;
(xi) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených v § 26 Zákona o ochrane OU právo získať osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom
a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ku ďalšiemu prevádzkovateľovi,
ak je to technicky možné;
(xii) Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov, ak
prevádzkovateľ spracúva osobné údaje Dotknutej osoby na základe jej súhlasu;
(xiii) Dotknutá osoba má za podmienok stanovených Zákonom o ochrane OU právo podať návrh na začatie
konania o ochrane osobných údajov pred Úradom na ochranu osobných údajov;
(xiv) Poskytnutie osobných údajov uvedených v Súhlase je nevyhnutnou požiadavkou vedenia osobných
údajov Dotknutej osoby v Zozname. Bez poskytnutia osobných údajov uvedených v Súhlase,
Prevádzkovateľ osobné údaje Dotknutej osoby v Zozname neuvedie.
(vi)

Dotknutá osoba vyhlasuje, že si Súhlas vrátane informácii poskytnutých Prevádzkovateľom pri získavaní
osobných údajov prečítala a porozumela jeho obsahu.
Dotknutá osoba taktiež vyhlasuje, že Súhlas Prevádzkovateľovi udeľuje v súlade s jej určitou, vážnou a
vedomou vôľou, dobrovoľne a bez nátlaku.

