Kultúrna komisia
MZ MČ Košice – Sever
Meno navrhovateľa:
Adresa:
Telefón:
mail:
V Košiciach dňa:

Vec: Návrh na ocenenie Osobnosť MČ Košice - Sever
Vážení členovia Kultúrnej komisie,
týmto vám zasielam návrh nominácie na ocenenie osobnosti našej mestskej časti pre:
Meno a priezvisko (titul) / Názov zoskupenia:
Povolanie:
Trvalé bydlisko / sídlo kolektívu:
Tel. č.:
Mail:

Dôvody odporúčania na udelenie ocenenia:
Oblasť pôsobenia (rozvoj, propagácia a zveľadenie Mestskej časti Košice – Sever, reprezentovanie mestskej
časti v oblasti vedy, školstva, kultúry, umenia a športu alebo vykonanie mimoriadneho činu v záujme ochrany
života, zdravia alebo majetku):

Charakteristika, zdôvodnenie :

Dosiahnuté úspechy, ocenenia, vyznamenania (názov ocenenia, úroveň ocenenia, rok a pod.):

Vzdelanie nominovanej osoby ( základné, stredné s maturitou, stredné bez maturity, VŠ 1. stupeň,
VŠ 2. stupeň, VŠ 3. stupeň, iné) :

Sumarizácia návrhu
Ocenenie si navrhovaný/á zaslúži za:
a)
b)
c)

Podpis navrhovateľa ….........................

Súhlas so spracovaním osobných údajov navrhovanej osoby na ocenenie
Osobnosť MČ Košice Sever

Informácie o spracúvaní osobných údajov vyplývajúce z nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ)
2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(ďalej iba „Nariadenie GDPR“) resp. zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene
a
doplnení niektorých zákonov (ďalej iba „Zákon 18/2018“)
Prevádzkovateľ: Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice, IČO: 00 690 929,
tel.: 055 / 63 247 73
Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je vytvorenie zoznamu nominácií na udelenie
ocenení osobnostiam v Mestskej časti Košice - Sever, výber a zverejnenie nositeľov ocenení.
Právny základ spracúvania osobných údajov: súhlas dotknutej osoby podľa Čl. 6, ods. 1 písm. a)
Nariadenia GDPR – dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na
jeden konkrétny účel.
Osobné údaje sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, titul, zamestnanie, dátum narodenia, poštová
adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo sa budú uchovávané po dobu desiatich (10) rokov.
Príjemcovia osobných údajov:
- Kultúrna komisia Mestskej časti Košice - Sever a poslanci miestneho zastupiteľstva pre potreby udelenia
ocenenia,
- webová stránka: https://www.kosicesever.sk/ ,
- oficiálne profily Mestskej časti Košice - Sever na sociálnych sieťach.
Dotknuté osoby sú povinné poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje. V prípade zmeny osobných
údajov sú dotknuté osoby povinné zmenu bezodkladne oznámiť prevádzkovateľovi.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať odo dňa doručenia tohto súhlasu. Dotknuté
osoby majú oprávnenie svoj súhlas kedykoľvek písomne odvolať. Môžu tak urobiť zaslaním e-mailu na
adresu info@kosicesever.sk, v ktorom vyjadria, že odvolávajú svoj súhlas na spracovanie osobných údajov
pre predmetné účely. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby vymedzuje Články 22-25 Nariadenia GDPR resp. Zákon 18/2018 v §21-§24 a §26§28. Ide napr. o právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej
osoby, právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania alebo právo namietať proti
ich spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým
je Úrad na ochranu osobných údajov so sídlom: Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk.

V ............................................ dňa ...........................

.................................................................................
vlastnoručný podpis navrhovanej osoby na ocenenie

Vážený pán starosta, prosím Vás o prijatie uvedenej nominácie.

S úctou

..............................................
podpis navrhovateľa

V ......................................... dňa: .........................................

