Príloha č. 1
SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
a)

V súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), v spojitosti so zákonom č. 85/1990 Z.z. o petičnom
práve v znení neskorších predpisov, obyvatelia obce Číčov (dotknuté osoby) svojimi podpismi
na tomto priloženom petičnom hárku zároveň vyjadrujú aj dobrovoľný súhlas p. Károlyovi
Bödők, podpredsedovi Číčov o.z. , osobe poverenej na zostavenie petície a určenej pre styk
s orgánom verejnej správy, bytom 946 19 Číčov, Petőfiho 79, (ďalej len „prevádzkovateľ“), so
spracovaním ich osobných údajov v rozsahu titul, meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, na
účely podania tejto petície spoločnosti, ktorej je petícia adresovaná.

b)
•

Zároveň dotknuté osoby berú na vedomie:
že tento súhlas môžu kedykoľvek odvolať bez udania dôvodu a to písomne zaslaním listu na
adresu prevádzkovateľa, alebo poslaním e-mailu na adresu: bodokkaroly1@gmail.com;
že ich osobné údaje môže prevádzkovateľ poskytnúť adresátovi tejto petície, za podmienok
stanovených zákonom č. 85/1990 Z.z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, že majú
právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, týkajúcich sa ich osoby
a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti
ich spracúvaniu, ako aj právo na presnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov SR,
že prevádzkovateľ deklaruje prijatie vhodných technických a organizačných opatrení na
zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie ich osobných údajov sa vykonáva v súlade so
zákonom a prijaté opatrenia prevádzkovateľ podľa potreby aktualizuje.

•

•
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