Súhlas so spracovaním osobných údajov dotknutej osoby
Ja, dole podpísaný / dole podpísaná:,
Meno _____________________Priezvisko__________________________, adresa trvalého
pobytu________________________________,
telefónne číslo_________________________,
týmto udeľujem Prevádzkovateľovi – obci Krajné, so sídlom Krajné 52, 91616 Krajné, IČO:
00311715 (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“) súhlas v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia
Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica
95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj Nariadenie GDPR), resp. § 13
ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov so spracovaním mojich osobných údajov (ďalej aj zákon), ktoré som
dobrovoľne poskytol / poskytla za účelom zasielania sms správ z sms brány operátora s
cieľom informovať občanov obce Krajné o informáciách týkajúcich sa života v obci.
Svojím podpisom prehlasujem, že som si vedomý / vedomá, že mnou udelený súhlas môžem
kedykoľvek odvolať. Súhlas udeľujem na dobu neurčitú.
Svojím podpisom prehlasujem, že identifikačné údaje, ktoré som Prevádzkovateľovi poskytol
/ poskytla sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné a pred poskytnutím vyššie
vymedzených osobných údajov som bol / bola zo strany Prevádzkovateľa hodnoverným a
transparentným spôsobom informovaný / informovaná o všetkých relevantných informáciách
týkajúcich sa Prevádzkovateľa v zmysle čl. 13 a 14 Nariadenia GDPR, resp. §§ 19 a 20
Zákona. Túto skutočnosť vie Prevádzkovateľ kedykoľvek na požiadanie Dotknutej osoby
preukázať.

V Krajnom, dňa.....................

______________________
podpis dotknutej osoby
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Účel spracúvania osobných údajov
Účel: Zasielanie sms správ z sms brány operátora s cieľom informovať občanov obce Krajné
o informáciách týkajúcich sa života v obci.
Právny základ: čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len Nariadenie
GDPR), resp. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov
Doba uchovávania osobných údajov: na neurčito od udelenia súhlasu. Pred uplynutím uvedenej doby
máte právo kedykoľvek odvolať Váš súhlas so spracovaním osobných údajov oznámením
Prevádzkovateľovi na kontaktné údaje uvedené na str. 1.
Aké máte práva?
Právo odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte
právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, na adrese zodpovednej osoby,
písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle našej spoločnosti. Odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako
aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné
údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o
poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky,
ak to bude technicky možné.
Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť
informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné,
neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali
alebo doplnili.
Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov,
napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie
pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných
okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť
Vašej žiadosti vyhovieť.
Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali
používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme,
môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov,
ktoré stenám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len
osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou
zo zmluvných strán.
Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych
oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a
Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné
údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421
/2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu
elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní (správny poriadok).
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