Združenie priateľov tanca H&T / ZPT H&T
H&T dance group
Pri vinohradoch 224, 831 06 Bratislava
Štatutárny zástupca / zodpovedná osoba: Lucia Maniková

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Dotknutá osoba:
meno a priezvisko:

........................................................................................................

adresa:

........................................................................................................

zákonný zástupca, pokiaľ dotknutá osoba nie je plnoletá:
meno a priezvisko:

........................................................................................................

vzťah k dotknutej osobe:...................................................................................................
Dotknutá osoba / zákonný zástupca týmto v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. a) a čl. 7 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov udeľuje OZ PT H&T / H&T dance group (ďalej H&T)
súhlas so spracúvaním osobných údajov v rozsahu – meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko,
číslo OP, číslo pasu, zákonný zástupca, kontakty – telefón, mailová adresa, fotografia, zvukový a
obrazovo-zvukový záznam na účely súvisiace s činnosťou H&T.
Súčasne udeľuje súhlas
- so spracovaním osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, číslo
OP, číslo pasu, zákonný zástupca, kontakty – telefón, mailová adresa, na účely spojené s registráciu
dotknutej osoby v H&T, s účasťou na tanečných, spoločenských, kultúrnych, športových a
súťažných aktivitách H&T,
súhlasím

nesúhlasím
-

vyznačte krížikom zvolenú odpoveď

- so spracovaním fotografií, zvukového a obrazovo-zvukového záznamu na účely prezentácie
činnosti H&T, podporu jeho aktivít, spracovanie projektov a dokumentačných materiálov; udeľuje
súhlas s uverejnením fotografií, zvukového a obrazovo-zvukového záznamu na internetovej stránke
H&T, na verejnom profile na internetovej sociálnej sieti, v interných prevádzkových priestoroch
H&T, v priestoroch prenajatých na akcie súvisiacich s činnosťou H&T, v prezentačných,
publikačných, spravodajských a informačných materiáloch vydávaných H&T, uverejnením vo
výročných správach a materiáloch H&T.
súhlasím

nesúhlasím
-

vyznačte krížikom zvolenú odpoveď

Dotknutá osoba / zákonný zástupca týmto vyhlasuje, že osobné údaje poskytuje osobne, slobodne,
vážne a informovane s vedomím, že súhlas s ich spracovaním môže kedykoľvek odvolať.
Dotknutá osoba / zákonný zástupca vyhlasuje, že pred získaním bola informovaná v súlade s čl. 13
nariadenia o spracúvaní jej osobných údajov v podmienkach H&T a zároveň bola informovaná, že
tieto informácie sú dotknutým osobám / zákonnému zástupcovi sprístupnené na internetovej stránke
H&T www.h-t.sk a u zodpovednej osoby H&T.
V Bratislave, .....................................

....................................................................
dotknutá osoba / zákonný zástupca
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INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV
/Príloha k SÚHLASU SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV/

V súlade s článkom 13 a 14 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EˇU 2016/679
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
informujeme dotknuté osoby / zákonného zástupcu o spracúvaní ich osobných údajov, na ktorých
spracúvanie udelili H&T súhlas.
1.

Aké osobné údaje sú predmetom spracúvania
- meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, číslo OP, číslo pasu, zákonný zástupca,
kontakty – telefón, mailová adresa, fotografia, zvukový a obrazovo-zvukový záznam na účely
súvisiace s činnosťou H&T;

2.

Odkiaľ H&T získava osobné údaje dotknutej osoby
-

priamo od dotknutej osoby na konkrétny účel

- činnosťou osôb z členov H&T vyhotovujúcich fotografie, zvukové alebo obrazovozvukové záznamy v rámci realizácie jednotlivých projektov
3.

Na aké účely sú spracovávané osobné údaje dotknutej osoby
-

4.

od subjektov, ktoré sa podieľajú na realizácii jednotlivých projektov spolu s H&T;
osobné údaje sú spracúvané na účely uvedené v súhlase so spracovaním osobných údajov,

Počas akej doby sú uchovávané osobné údaje dotknutej osoby
- osobné údaje dotknutej osoby bude H&T uchovávať na uvedené účely na nevyhnutnú
dobu, najviac 10 rokov odo dňa udelenia súhlasu dotknutej osoby s ich spracúvaním;

5.

Aké sú práva dotknutej osoby / zákonného zástupcu pri spracúvaní osobných údajov
- právo na informácie o spracúvaní jej osobných údajov – kto spracováva osobné údaje, účel
spracúvania, kategórie osobných údajov, príjemca osobných údajov, informácie
o cezhraničnom prenose osobných údajov;
- právo na opravu – v prípade zmeny osobných údajov (zmena priezviska, kontaktných
údajov a pod.), dotknutá osoba poskytne H&T informáciu a H&T má povinnosť uvedenú
zmenu v osobných údajoch zmeniť;
- právo na výmaz – „právo byť zabudnutý“ – ak podľa názoru dotknutej osoby / zákonného
zástupcu nie je potrebné, aby H&T naďalej spracúvala osobné údaje dotknutej osoby, má
H&T povinnosť na základe žiadosti dotknutej osoby / zákonného zástupcu vymazať jej osobné
údaje;
- právo uplatniť námietku – ak sa dotknutá osoba / zákonný zástupca domnieva, že jej osobné
údaje sú spracúvané v rozpore s ochranou jej súkromia alebo v rozpore s právnymi predpismi,
má právo kontaktovať H&T a požadovať vysvetlenie alebo odstránenie nezákonného stavu;
- právo podať sťažnosť – v prípade, že sa dotknutá osoba / zákonný zástupca chce obrátiť na
orgán zodpovedný za dozor nad ochranou osobných údajov pri ich spracúvaní, týmto orgánom
je Úrad na ochranu osobných údajov SR, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava,
https://dataprotection.gov.sk/uoou; statny.dozor@pdp.gov.sk;
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6.

ako môže dotknutá osoba / zákonný zástupca odvolať súhlas so spracovaním osobných
údajov
v prípade, že sa dotknutá osoba / zákonný zástupca rozhodne odvolať súhlas so spracúvaním
osobných údajov, môže tak urobiť písomne s vlastnoručným podpisom na adrese sídla H&T.
V odvolaní uvedie svoje meno a priezvisko, prípadné ďalšie identifikačné údaje a výslovne
uvedie, že si neželá, aby H&T ďalej spracúvalo jej osobné údaje na konkrétny účel, na ktorý
udelila súhlas na ich spracúvanie.
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