Formulár návrhu na ocenenia mesta Šaľa
Názov ocenenia:

Základné údaje o navrhovateľovi
Meno a priezvisko/Názov:
Titul:
Adresa trvalého pobytu/
:sídla:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:

Základné údaje o fyzickej osobe navrhnutej na ocenenie
Meno a priezvisko:
Titul:
Dátum narodenia:
Dátum úmrtia (v prípade
m
ocenenia in memoriam):
Adresa trvalého pobytu:
Štátna príslušnosť:
Pracovná alebo verejná
funkcia:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:

Základné údaje o právnickej osobe navrhnutej na ocenenie
Názov:
Adresa sídla:
IČO:
Štatutárny zástupca:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:

Základné údaje o kolektíve navrhnutom na ocenenie
Názov:
Splnomocnený zástupca:
Telefónne číslo:
E-mailová adresa:
Adresa sídla alebo pobytu:

Základné údaje o pozostalom manželovi/manželke alebo inom najbližšom príbuznom,
navrhovanej osoby na ocenenie
(vyplniť iba v prípade, ak má byť ocenenie udelené in memoriam)

Meno a priezvisko:
Titul:
Adresa trvalého pobytu:
Vzťah k osobe navrhnutej
na ocenenie:
Telefónne číslo:
*Nehodiace sa škrtnite

Návrhy súvisiace so zhotovením a umiestnením pamätnej tabule, busty, sochy, pomníka musia
obsahovať tiež návrh:
a) textu, ktorý má byť zverejnený:

b) lokality, kde má byť ocenenie umiestnené:

Profesionálna prax, pracovné činy alebo tvorivé aktivity osoby (kolektívu)
navrhnutej (navrhnutého) na ocenenie
(ďalšie významné životopisné údaje, zhodnotenie doterajšej činnosti, výpočet dosiahnutých
úspechov, prípadne iné ocenenia či vyznamenania udelené doma a v zahraničí, sféra pôsobenia,
vznik a zánik, dôležité medzníky v existencii, informácie o aktivitách, významných
predstaviteľoch)

Stručné odôvodnenie návrhu na ocenenie

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

.............................................
podpis (navrhovateľa)

Súhlas so spracovaním osobných údajov

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 č.
18/2018 Z. z.“)
Prevádzkovateľ: Mesto Šaľa, MsÚ v Šali, Námestie sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO:
00306185, tel.:+421 31 7705981
Účel spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je vytvorenie zoznamu návrhov na
udelenie ocenení mesta Šaľa, výber a zverejnenie nositeľov a navrhovateľov ocenení mesta
Šaľa v roku 2020.
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 v prípade Navrhovateľa sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, titul, adresa
trvalého pobytu, e-mailová adresa, telefónne číslo a budú uchovávané po dobu piatich (5)
rokov.
Osobné údaje v prípade Navrhovaného sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum
narodenia, prípadne úmrtia, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, pracovná alebo verejná
funkcia, e-mailová adresa, telefónne číslo, prípadne zoznam pracovných a nepracovných
aktivít a vzdelanie, prípadne údaje o pozostalom alebo najbližšom príbuznom v rozsahu meno,
priezvisko, titul, adresa trvalého pobytu, vzťah k osobe navrhnutej na ocenenie, telefónne
číslo, ak boli v návrhu na ocenenie mestom Šaľa v roku 2020, alebo jeho prílohách uvedené a
budú uchovávané po dobu piatich (5) rokov.
Osobné údaje v prípade Navrhovateľa sa zverejňujú v rozsahu: meno, priezvisko, titul a budú
uchovávané po dobu piatich (5) rokov.
Osobné údaje v prípade Navrhovaného sa zverejňujú v rozsahu: meno, priezvisko, titul,
prípadne zoznam pracovných a nepracovných aktivít a vzdelanie, ak boli v návrhu na ocenenie
mestom Šaľa v roku 2020, alebo jeho prílohách uvedené a budú uchovávané po dobu piatich
(5) rokov. Osobné údaje v prípade dotknutej osoby, ktorej je ocenenie udelené, môžu byť
spracúvané, uchovávané a zverejňované aj po uplynutí tohto obdobia a to na základe §78
Zákona 18/2018.
Príjemcovia osobných údajov:
- Mesto Šaľa
- Komisia pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa Mestského zastupiteľstva v Šali,
- Mestské zastupiteľstvo v Šali,
- Osoby zúčastnené na procese udeľovania ocenení
- Verejnosť
-

Oficiálne profily mesta Šaľa 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 mesto@sala.sk, v ktorom vyjadria, že odvolávajú svoj
súhlas na spracovanie osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Práva dotknutej osoby vymedzujú Články 22 až 25 Nariadenia GDPR, resp. zákon
č. 18/2018 Z. z. v § 21 až § 24 a § 26 až § 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. Bližšie informácie o právach dotknutej osoby ako aj o spracúvaní
osobných údajov prevádzkovateľom nájdete na webovom sídle prevádzkovateľa
www.sala.sk.
Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním prevádzkovateľa osobne,
poštou alebo elektronicky na e-mailovú adresu: mesto@sala.sk .

Navrhovateľ:
meno a priezvisko

Navrhovateľ týmto vyhlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a vyjadruje, v zmysle Nariadenia
GDPR, resp. zákona č. 18/2018 Z. z., svoj súhlas so spracovaním osobných údajov Mestským
úradom v Šali za podmienok uvedených vyššie.
V

, ...........................

podpis

Navrhovaná osobnosť:
meno a priezvisko
Navrhovaný týmto vyhlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé, že súhlasí s nomináciou a v zmysle
Nariadenia GDPR resp. Zákona 18/2018 vyjadruje svoj súhlas so spracovaním svojich
osobných údajov Mestským úradom v Šali za podmienok uvedených vyššie. (ak má byť
ocenenie udelené in memoriam, dáva súhlas pozostalý manžel/manželka alebo iný najbližší
príbuzný, v prípade právnickej osoby štatutárny zástupca a v prípade kolektívu splnomocnený
zástupca).

V

, .....................

podpis
Podmienkou spracovania návrhu je Súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorý je potrebné podpísať
navrhovateľom aj navrhovaným a priložiť ku každému návrhu.

