ZODPOVEDNÁ OSOBA
Mgr. Zuzana Janáčová

PREVÁDZKOVATEĽ
Mestské kultúrne stredisko spol. s r.o.
ul. J. Matušku 766/19, Bánovce n. Bebr.
IČO: 34103775
econ@kulturabn.sk

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA
Dotknutá osoba:
....................................................................................................................................................
meno a priezvisko (dotknutej osoby)

Osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska, dátum narodenia poskytuje
prevádzkovateľovi na základe § 3 Zákona č.178/1998 Z.z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania
služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní
(živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, § 3 Zákona 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej
registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe
daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov/ a tým
podľa
- článku 6 ods. 1, písm. c) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov;
- § 13ods. 1, písm. c) zákona č. 18/2018 Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov; spĺňa prevádzkovateľ podmienku zákonnosti spracúvania poskytnutých osobných
údajov na účel:
vydania povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste.
Osobné údaje v rozsahu: Meno, priezvisko, adresa trvalého bydliska a dátum narodenia budú ďalej
poskytnuté Finančnému riaditeľstvu Slovenskej republiky na základe Zákona č. 178/1998.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Prevádzkovateľ nevykonáva na základe poskytnutých osobných údajov automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania.
Osobné údaje poskytnuté nad rámec zákona budú prevádzkovateľom ihneď vymazané.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať 5 rokov od konca kalendárneho roku,
v ktorom boli predložené.
Práva dotknutej osoby:
- právo na prístup k osobným údajom:
- právo na opravu osobných údajov:
- právo na vymazanie osobných údajov:
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
- právo na prenosnosť osobných údajov:
- právo namietať spracúvanie osobných údajov:
- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.:

áno
áno
nie
áno
áno
nie
áno

Prehlásenie dotknutej osoby:
Prehlasujem, že som bol (a) informovaný (á) podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 a § 19 a
§ 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane OÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonoch o právach a
informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov. Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania
osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.kremnica.sk v časti Verejnosť/Ako
vybaviť/Ochrana osobných údajov.
V Bánovciach n. Bebravou ...................................
Meno a priezvisko dotknutej osoby:.................................................
Podpis dotknutej osoby: ..................................................................

SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
v zmysle článku 6 ods. 1 písm. e) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len
„Nariadenie“) a §13 ods. 1 písm. e) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Prevádzkovateľ: Mestské kultúrne stredisko spol. s r.o. , ul. J. Matušku 766/19, Bánovce nad Bebravou
IČO: 34103775
(ďalej len „prevádzkovateľ“) udeľujem svoj dobrovoľný a výslovný súhlas so spracúvaním mojich osobných
údajov
v rozsahu :
e-mailová adresa: ....................................
telefonický kontakt: ................................
za účelom:
- výkonu verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi v súvislosti so žiadosťou o vydanie povolenia na predaj
výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste z dôvodu urýchlenia komunikácie
s prevádzkovateľom v tejto veci.
Prenos osobných údajov do tretej krajiny sa neuskutočňuje.
Prevádzkovateľ nevykonáva na základe poskytnutých osobných údajov automatizované individuálne
rozhodovanie vrátane profilovania.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia žiadosti o vydanie
povolenia na predaj výrobkov a poskytovanie služieb na trhovom mieste v zmysle Registratúrneho
poriadku Mestského úradu v Kremnici po dobu 5 rokov.
Práva dotknutej osoby:
- právo na prístup k osobným údajom:
- právo na opravu osobných údajov:
- právo na vymazanie osobných údajov:
- právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov:
- právo na prenosnosť osobných údajov:
- právo namietať spracúvanie osobných údajov:
- právo podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z.:

áno
áno
áno
áno
áno
áno
áno

Prehlasujem, že som bol (a) informovaný (á) podľa čl. 13 a 14 Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 a § 19 a
§ 20 Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane OÚ a o zmene a doplnení niektorých zákonoch o právach a
informáciách týkajúcich sa ochrany mojich osobných údajov.

V Bánovciach n. Bebravou: .................................................................
Meno a priezvisko dotknutej osoby:.....................................................
Podpis dotknutej osoby: ......................................................................

