SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Spracúvanie osobných údajov sa riadi NARIADENÍM 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 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom SR
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Prehlásenie dotknutej osoby:
Som si vedomý svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti
prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Dolu podpísaný/-á
trvalý pobyt
nar.

: ......................................................
: ......................................................
: ......................................................

týmto dávam súhlas pre prevádzkovateľa:
Názov
Adresa
IČO
Štatutárny zástupca

:
:
:
:

Obec Jablonov
Jablonov 165, 05303 Jablonov
00329193
Štefan Blaško - starosta

na spracúvanie osobných údajov za účelom:













za účelom vedenia evidencie a spracúvania agendy miestnych daní a poplatkov
za účelom osvedčovania listín a podpisov na listinách a vedenie evidencie listín a podpisov
za účelom prihlasovania a odhlasovania občanov k trvalému alebo prechodnému pobytu
ku spracúvaniu osobných údajov pri zostavovaní a vedení stáleho zoznamu voličov za účelom
výkonu volebného práva
ku spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia agendy potrebnej k rozhodovaniu vo veciach
životného prostredia (výrub a ochrana drevín)
ku spracúvaniu osobných údajov pri vydávanie územných rozhodnutí rôzneho typu, vydávanie
písomných vyjadrení k drobným stavbám, stavebným úpravám a udržiavacím prácam, vydávanie
stavebných povolení na stavby a ich zmeny, vydávanie kolaudačných rozhodnutí na stavby, pre
ktoré stavebný úrad vydal stavebné povolenie, vydávanie rozhodnutí o zmene v užívaní stavby,
vydávanie rozhodnutí na odstránenie stavby alebo nariadení odstránenia stavieb, vydávanie
rozhodnutí o dodatočnom povolení stavby, vydávanie povolení na informačné, reklamné a
propagačné zariadenia, prejednávanie priestupkov pri porušení stavebného zákona, správnych
deliktov a ukladanie pokút, vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, príprava návrhov na
vydanie územnoplánovacích informácií
ku získavaniu, spracovávaniu a uchovávaniu osobných údajov zamestnancov subjektu
hospodárskej mobilizácie alebo fyzických osôb na účely krízového plánovania, vyrozumenia
subjektu hospodárskej mobilizácie o vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového
stavu a vypovedaní vojny alebo o nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie,
uloženia pracovnej povinnosti, vecného plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových
lístkov alebo evidencie zamestnancov pre okresný úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od
mimoriadnej služby určené na zaistenie bezpečnosti Slovenskej republiky alebo obrany
Slovenskej republiky
ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii fyzických osôb, ktoré požiadali sprístupnenie
informácií
ku spracúvaniu osobných údajov pri vybavovaní sťažností podľa zákona č. 9/2010 Z.z
o sťažnostiach v znení zákona č. 289/2012 Z.z., vybavovanie prianí
ku spracúvaniu osobných údajov pri evidencii došlej a odoslanej posty a úkony spojené so
správou registratúry
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k spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia agendy potrebnej k splneniu zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa pri prešetrovaní podnetov podaných k prešetreniu protispoločenskej
činnosti.
k spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia agendy potrebnej k splneniu zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa pri spracúvaní účtovných dokladov
k spracúvaniu osobných údajov za účelom vedenia agendy potrebnej k splneniu zákonnej
povinnosti prevádzkovateľa pri vedení evidencie a prenájme hrobových miest.
k spracovaniu osobných údajov za účelom evidencie zmlúv s fyzickými osobami.
k spracovaniu osobných údajov za účelom vymáhania pohľadávok
k spracúvaniu osobných údajov za účelom evidovania verejných, kultúrnych, športových,
telovýchovných a turistických podujatí
k spracovaniu osobných údajov za účelom evidencie petícií
k spracovaniu osobných údajov za účelom ochrany verejného poriadku a bezpečnosti,
odhaľovania kriminality, ochrany zdravia a majetku
k zverejňovaniu fotografií, obrazového záznamu a obrazovo – zvukového záznamu za účelom
propagácie obce v médiách, na webovom sídle obce, na nástenkách obce

Súhlas na spracúvanie osobných údajov pre všetky účely vymenované vyššie udeľujem na obdobie:
DÁTUM ZAČIATKU SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

: …………………………………………..…………

V ............................. ,dňa ...................

________________________________
podpis
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