Príloha g. Smernice

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje
smernica 95/46/ES (ďalej ako „GDPR“)

Identifikácia Prevádzkovateľa
TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ, so sídlom K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO:
36 126 624 (ďalej ako „Prevádzkovateľ“)
Dotknutá osoba:
- titul, meno, priezvisko:
- adresa:
- telefónne číslo:
- e-mailová adresa:
(ďalej ako „dotknutá osoba“)
týmto dobrovoľne udeľuje Prevádzkovateľovi jasným prejavom vôle, ktorý je slobodným,
konkrétnym, informovaným a jednoznačným vyjadrením súhlas so spracúvaním osobných údajov,
ktoré sa týkajú dotknutej osoby, a to formou podpísania písomného vyhlásenia (ďalej ako „Súhlas“)
v rozsahu akademického titulu, mena, priezviska, adresy trvalého pobytu, telefónu, e-mailovej
adresy, fotografie dotknutej osoby a súťažného príspevku za účelom organizácie súťaží pre
verejnosť. Dotknutá osoba zároveň udeľuje súhlas s ďalším využitím zaslaného príspevku.
Prezentačná činnosť Prevádzkovateľa spočíva vo zverejnení fotografií, ktoré vznikli pri
oceňovaní dotknutej osoby, a v prípade potreby s uvedením osobných údajov na profile
Prevádzkovateľa na sociálnych sieťach a na webovej stránke Prevádzkovateľa.
Tento súhlas dotknutá osoba odovzdá v originálnom vyhotovení a odošle Prevádzkovateľovi na
adresu Prevádzkovateľa.
Súhlas môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať, inak platí počas 2 rokov odo dňa získania
Súhlasu a počas tejto doby bude Prevádzkovateľ spracúvať a uchovávať osobné údaje. Dotknutá
osoba môže Súhlas kedykoľvek odvolať rovnakým spôsobom, akým Súhlas udelila alebo
informovaním Prevádzkovateľa alebo zodpovednej osoby.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od
Prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz
osobných údajov alebo právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod., sú dostupné
u Prevádzkovateľa alebo na internetovej stránke Prevádzkovateľa www.tsk.sk.
Súhlas zaznamenal: Mgr. Barbora Jánošková, e-mail: barbora.janoskova@tsk.sk, t. č.: 0901 918 146
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