
 

 

Prevádzkovateľ: Mesto Levoča (Mestský úrad Levoča) 

                                   Námestie Majstra Pavla 4/4 

                                   054 01  Levoča 

                                   IČO: 00329321 

                                   Telefón: +421-53-4514001, 4014, 2467, 2436 

                                   FAX: +421-53-4512246 

 
Dotknutá osoba: ...................................................... 

(titul, meno, priezvisko) 

 

Súhlas so spracúvaním osobných údajov 
Čestné občianstvo, ceny a odmeny  

 

podľa čl. 6 ods.1 písm. a) a čl. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a rady 

(EÚ) 2016/679 z 27. 04. 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 osobných údajov) 

(ďalej len „nariadenie“) a podľa § 13 ods. 1 písm. a) a § 14 zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „zákon“) 

 
 Dotknutá osoba dáva prevádzkovateľovi súhlas so spracúvaním jej osobných 

údajov – titul, meno, priezvisko, adresa, kontaktné údaje; hlavné údaje poctených, 

dátum udelenia ocenenia, stručné zdôvodnenie udelenia ocenenia, fotografia, 

videozáznam alebo audiovideozáznam na účel: 

Udeľovanie ocenení - Čestné občianstvo mesta Levoča, Cena mesta Levoča, Cena 

primátora mesta Levoča, poďakovanie a odmena. Evidencia osobných údajov 

ocenených a navrhovateľov (obyvateľov mesta) na udelenie ocenení. 

Súčasťou spracúvania je aj zverejňovanie osobných údajov na slávnostnom zasadnutí 

mestského zastupiteľstva, v mestskom tlačovom periodiku, na webovom sídle mesta a na 

sociálnych sieťach so súhlasom dotknutej osoby.  

 Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia a § 19 zákona boli dotknutej 

osobe poskytnuté v deň udelenia súhlasu a sú prílohou tohto súhlasu. 

 

Poučenie: 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov, ktoré 

sa jej týkajú. Odvolanie nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom 

na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto 

skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať rovnakým spôsobom, akým 

súhlas udelila. 

 

Príloha: 

Informácie pre dotknutú osobu podľa čl. 13 nariadenia a § 19 zákona 

 

Súhlas poskytnutý dňa: ...................................................... 

 

Podpis dotknutej osoby: ..................................................... 

 


