Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Ja, dolupodpísaný, týmto súhlasím so spracúvaním mojich osobných údajov a so zverejnením mojej
podobizne v informáciách o súťaži zverejnených na webovej stránke organizátora, v sociálnych
sieťach a v katalógu výstavy Zväzkom Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu, ul. Sobieskiego 2 za
účelom realizácie a propagácie súťaže prezentujúcej bohatstvo kultúr poľsko-slovenského pohraničia.
Informujeme, že môžete zrušiť Váš súhlas v akomkoľvek čase zaslaním e-mailovej správy na
adresu biuro@euroregion-tatry.eu.
……………………….………………….……………
Dátum a podpis osoby, ktorá dala súhlas
Informačná doložka o ochrane osobných údajov
V súlade s čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(GDPR) informujeme, že:
1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je Zväzok Euroregión „Tatry“ v Nowom Targu, ul.
Sobieskiego 2.
2. Komunikácia s prevádzkovateľom osobných údajov je možná prostredníctvom e-mailovej adresy:
biuro@euroregion-tatry.eu alebo písomne prostredníctvom korešpondenčnej adresy Zväzku
Euroregión „Tatry“ ul. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ.
3. Vaše osobné údaje sa budú spracúvať v súvislosti s účasťou na fotografickej súťaži prezentujúcej
bohatstvo kultúr poľsko-slovenského pohraničia organizovanej Zväzkom Euroregión „Tatry“
v rámci mikroprojektu s názvom: „Úloha Euroregiónu „Tatry“ v šírení kultúrneho dedičstva
poľsko-slovenského pohraničia“ spolufinancovaného Európskou úniou z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg
V-A Poľsko – Slovensko 2014–2020.
4. Osobné údaje poskytnuté Prevádzkovateľovi sa budú spracúvať na základe Vášho súhlasu na
účely dokumentácie činnosti Zväzku Euroregión „Tatry“.
5. Uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, ale je nevyhnutné na realizáciu cieľov, pre ktoré boli
poskytnuté.
6. Horeuvedené údaje sa nebudú poskytovať externým subjektom okrem prípadov podľa právnych
predpisov.
7. Horeuvedené osobné údaje sa budú uchovávať po dobu nevyhnutnú na realizáciu horeuvedených
cieľov a povinnosti archivácie dokumentov a v súvislosti so štatistickými povinnosťami
Prevádzkovateľa a tiež na účely dokladovania činnosti Zväzku Euroregión „Tatry“.
8. Máte právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, vymazanie, obmedzenie
spracúvania, prenosu údajov, právo namietať, zrušiť súhlas v akomkoľvek čase, pričom tento úkon
nemá vplyv na súlad s právnymi predpismi spracúvania, ktoré prebiehalo na základe súhlasu pred
jeho zrušením.
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9. Ak zistíte, že spracúvanie horeuvedených osobných údajov Prevádzkovateľom porušuje predpisy
všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov z 27. apríla 2016, môžete podať sťažnosť
predsedovi Úradu ochrany osobných údajov.
10. Horeuvedené údaje sa nebudú spracúvať automatizovaným spôsobom a to ani formou
profilovania.
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