Súhlas so spracúvaním osobných údajov
v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov s ohľadom na Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla
2016/679 z 27 apríla 2016 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) pre Prevádzkovateľa Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová Baňa, IČO:
00320897.
Titul, meno, priezvisko: ..........................................................................
bydlisko: .................................................................................................
ako blízka osoba zosnulej osoby
meno a priezvisko zosnulej osoby: ..................................................................................................
na základe jasne prejavenej vôle, slobodne a jednoznačne vyjadruje a udeľuje súhlas so spracúvaním
osobných údajov zosnulej osoby, ktoré Prevádzkovateľ Mesto Nová Baňa bude spracúvať v tomto
rozsahu:
a) titul, meno, priezvisko,
b) bydlisko,
c) dátum narodenia,
d) dátum úmrtia,
e) miesto, dátum a čas poslednej rozlúčky,
f) fotografia zosnulého.
Vyššie uvedený súhlas sa vzťahuje na všetky spracovateľské činnosti vykonávané na ten istý
účel/účely:
spracúvanie osobných údajov zosnulej osoby, zverejňovaním kontaktných údajov a fotografie
zosnulej osoby pre informačné potreby mesta/obce:
a) v mestskom/obecnom rozhlase,
b) na verejnej informačnej tabuli mesta/obce,
c) v mestskom/obecnom periodiku.
Blízka osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona č. 18/2018 Z. z. upravujú
povinnosti Prevádzkovateľa pri uplatňovaní práv dotknutých osôb.
Blízka osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento
súhlas udelený. Svoje právo môže uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:
a) emailovou žiadosťou zaslanou na adresu: Mesto Nová Baňa, Námestie slobody 1, 968 01 Nová
Baňa
b) telefonicky na tel. čísle: +421 (0)45/678 28 00
c) zaslaním písomnej žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa s uvedením textu „GDPR - odvolanie
súhlasu“ na obálke.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase
pred jeho odvolaním.
V ..................................., dňa ...................................

Podpis blízkej osoby: ........................................

