Súhlas dotknutej osoby
v zmysle zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
pre prevádzkovateľa: Divadlo Jonáša Záborského Prešov – útvar osvetovej činnosti,
Námestie legionárov 6, 081 61 Prešov, IČO: 37783432
Účastník podujatia: ____________________________________________________________
Adresa bydliska:__________________________________________________________________
SÚHLASÍM:

1. s uvedením a spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, bydlisko, škola, miesto
pôsobenia /klub dôchodcov, obec/, e-mail, telefónne číslo do zoznamu účastníkov podujatia,
prihlášky na podujatie, do archivovaných zoznamov
/zoznamy divadelných, folklórnych súborov, speváckych zborov, amatérskych filmárov.../
 ÁNO

 NIE

2. Uvedením a spracovaním osobných údajov v rozsahu: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo
do zoznamu účastníkov podujatia, prihlášky na podujatie, poskytnutie fotografií ,
videonahrávok subjektom organizujúcim postupové kolá súťaží, ako aj poskytovateľom dotácií / napr.
Fond pre podporu umenia, MsÚ, OcÚ a pod./
 ÁNO  NIE
3. s uverejnením mena, priezviska, fotografie, školy, miesta pôsobenia pri zverejňovaní výsledkov
 na webovom sídle Divadla Jonáša Záborského
 ÁNO  NIE
 na Facebooku DJZ – ÚOČ Prešov
 ÁNO  NIE
 na výsledkových listinách, bulletinoch, nástenných tabuliach
 ÁNO  NIE
 vo verejných médiách
 ÁNO  NIE
4. s uverejňovaním fotografií, videonahrávok z podujatí organizovaných útvarom osvetovej činnosti
Divadla Jonáša Záborského
 na webovom Divadla Jonáša Záborského
 ÁNO  NIE
 na FB DJZ - ÚOČ
 ÁNO  NIE
 v bulletinoch, na nástenných tabuliach
 ÁNO  NIE
vo verejných médiách
 ÁNO  NIE
Môj súhlas je dobrovoľný1 a trvá pokiaľ bude trvať účel spracovania osobných údajov. Svojim
podpisom potvrdzujem, že som bol ako dotknutá osoba riadne poučený o svojich právach uvedených
v článku 15 až 21 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, ako aj oboznámený s osobou: Bc. Katarínou Pavlovou – zodpovedná osoba, email:
zo@eurotrading.sk ktorá je poverená výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov v
Dátum:
_________________________________________________
vlastnoručný podpis účastníka podujatia /zákonného zástupcu*
V zmysle § 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so
spracovaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania
osobných údajov založenom na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba
o tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
1

*Zákonný zástupca podpisuje v prípade neplnoletých účastníkov podujatia
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