
Žiadosť o členstvo  
v komisii pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa 

 
a 

 
písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov záujemcu o členstvo v komisii Mestského 
zastupiteľstva v Šali udelený podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 
o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov 
v platnom znení (ďalej aj ako „GDPR“), príp. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov 
v platnom znení (ďalej aj ako „písomný súhlas“) 

 
Prevádzkovateľ: 
Mesto Šaľa, so sídlom: Mestský úrad Šaľa, Nám. Sv. Trojice 7, 927 15 Šaľa, IČO: 00306185 
(ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“) 

 
Dotknutá osoba 

Meno, priezvisko, titul: ..................................................................................................................... 

Trvalý pobyt: ..................................................................................................................................... 

E-mail: ............................................................................................................................................... 

Telefonický kontakt: .......................................................................................................................... 

Profesijný životopis: .......................................................................................................................... 

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

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

 
ďalej aj ako „Dotknutá osoba“) 
 
ÁNO – NIE* Udeľujem Prevádzkovateľovi súhlas so sprístupnením mojich osobných údajov 

v rozsahu meno, priezvisko, titul, trvalý pobyt, e-mail, telefonický kontakt, 
profesijný životopis, na použitie na spracovanie v informačnom systéme MsÚ na 
účely voľby členov komisie Mestského zastupiteľstva v Šali (žiadosť o členstvo  
v komisii bude prílohou k hlavnému materiálu predkladanému na rokovanie 
mestského zastupiteľstva) a zároveň za účelom sprístupnenia mojich osobných 
údajov v rozsahu meno, priezvisko, titul, na účely informovania verejnosti  
(v rámci hlavného materiálu predkladaného na rokovanie mestského 
zastupiteľstva) na webovej stránke mesta odo dňa udelenia súhlasu (plnenie 
zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR). 

*(nehodiace sa prečiarknite) 
 
Súhlas udeľujem na dobu trvania funkčného obdobia členov komisie mestského zastupiteľstva. 
Udelením súhlasu so spracúvaním mojich osobných údajov potvrdzujem oboznámenie sa 
s Podmienkami ochrany súkromia, ktoré prijal Prevádzkovateľ. 
Ako dotknutá osoba mám právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov 
podľa čl. 21 GDPR alebo § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov na účely, ktoré 
sú založené na právnom základe oprávneného alebo verejného záujmu, vrátane profilovania. 
V každom prípade mám právo namietať proti spracúvaniu mojich osobných údajov na účely 
priameho marketingu. 
 
 
Miesto: _______________  Dátum: ___________ Podpis Dotknutej osoby:_______________ 


