MESTO NITRA
Mestský úrad v Nitre
Útvar propagácie a cestovného ruchu – TIC Nitra
Štefánikova 1
949 01 Nitra

číslo pracovného listu.............................

dátum:..........................................
organizácia:.................................
Telefón:........................................

Pracovný list na výlep plagátov
Názov akcie:..............................................................................................................................
Dátum výlepu od:..............................................do:............................................
Počet kusov:........................................................
Formát plagátov:.................................................
Počet dní výlepu:................................................
ks

Časť mesta

Lokalita

Staré Mesto.:

1.Ţupné námestie – oproti vstupu do hradu

N

2. Mestský park – pri bufete

N

Klokočina:

Čermáň:
Chrenová:

Zobor:

3. Ul. Janka Kráľa - bývalé PKO

S

4. Štefánikova tr. – OC Galéria Mlyny

N

5. roh Špitálskej a Štefánikovej – zastávka MHD

N

6. Staničná ul. - autobus. stanica - predajňa potravín

N

7. Bratislavská ul. – Hypermarket TESCO
8. Dolnočermánska ul. - za Family centrum
–chodník pri detskom ihrisku

N

9. Hviezdoslavova ul. II. – zastávka MHD

S

10. Kmeťova ul. – konečná autobusov

S

N

11. Hlboká ul. – CBA potraviny

S

12. Dolnočermánska ul. – Mestská hala

N

13. Tr. A. Hlinku – OC CENTRO

N

14. Výstavná ul. – pred AX výstavníctvom

N

15. Chrenovská ul. – OC MAX

N

16.. Lávka – cyklodepo

N

17. Zastávka MHD „Pod Zoborom“ Napervillská ul.

S

18.Svätourbanská ulica – parkovisko Artin

S

Realizátor objednávky (Mesto Nitra ) po vylepení plagátov nezodpovedá za následky spôsobené vyššou mocou (legislatívne
zásahy, vandalizmus, ţivelné pohromy, kritické poveternostné podmienky atď.) na reklamných paneloch umiestnených v exteriéri.
Objednávateľ si je vedomý toho, ţe v prípade porušenia výlepového materiálu v zmysle uvedených skutočností si tlač a výlep
nového materiálu uhradí vo vlastnej réţii a nebude si u realizátora nárokovať náhradu takto vzniknutej škody.

Objednávateľ:...............................

Vybavuje...................................

Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
V súvislosti so svojím podaním zo dňa .................... adresovaným Mestu Nitra ako dotknutá osoba v zmysle § 5 písm.
n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č.
18/2018 Z.z.“) poskytujem Mestu Nitra, so sídlom Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00 308 307, ako
prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním všetkých svojich osobných údajov uvedených v tomto podaní a jeho
prílohách vrátane fotokópií osobných dokladov a preukazov, a to za účelom uskutočnenia úradného postupu v zmysle
všeobecne záväzných právnych predpisov a /alebo interných predpisov a postupov prevádzkovateľa vymedzeného
predmetom tohto podania. Zároveň súhlasím, aby tieto osobné údaje boli prevádzkovateľom poskytnuté iným
subjektom na území SR, ktoré na základe osobitných právnych predpisov vstupujú do právnych procesov súvisiacich
s vybavovaním predmetného podania.
V priebehu spracúvania budú osobné údaje zverejnené, sprístupnené a poskytnuté, len ak to ustanovuje všeobecne
záväzný právny predpis a /alebo interný predpis prevádzkovateľa a za podmienok v ňom uvedených; oprávnenie
zverejnenia sa nevzťahuje na všeobecne pouţiteľný identifikátor dotknutej osoby podľa osobitného predpisu (t. j.
rodné číslo).
Doba platnosti súhlasu sa viaţe na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej
osoby.
Zároveň som si vedomý, ţe poskytnuté osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými právnymi
predpismi Slovenskej republiky.
Vyhlasujem, ţe poskytnuté osobné údaje sú pravdivé.
Svojím podpisom potvrdzujem, ţe okrem vyššie uvedených informácií týkajúcich sa poskytnutia osobných údajov,
som bol v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľom tieţ poučený o:
a) skutočnosti, ţe kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa sú
zverejnené na webovom sídle prevádzkovateľa
b) skutočnosti, ţe ak nejde o poskytnutie osobných údajov na základe a v rozsahu podľa zákona alebo iného
všeobecne záväzného právneho predpisu, je poskytnutie dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre uskutočnenie
úradného postupu prevádzkovateľa za účelom riešenia podania
c) skutočnosti, ţe poskytnuté osobné údaje nebudú prenášané do zahraničia
d) svojich právach dotknutej osoby:
- poţadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (§21 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- na opravu osobných údajov (§ 22 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- na vymazanie osobných údajov a obmedzenie osobných údajov ( § 23 a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- na prenosnosť osobných údajov ( § 26 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona č. 18/2018 Z.z.z)
- kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§ 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.), pričom odvolanie súhlasu nemá
vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním
- podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR (§100 zákona č.18/2018 Z.z.)
V Nitre dňa ...............
________________________
podpis dotknutej osoby

