
 

 

Cena Trnavského samosprávneho kraja* 

Údaje o žijúcej osobe navrhnutej na ocenenie* 

Meno a priezvisko   

Titul:   

Miesto a dátum narodenia:  

Trvalý pobyt:  

IBAN:  

Telefón:  

Kategória ocenenia:  

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov 

na základe Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Názov kultúrno-spoločenskej akcie   Verejné ocenenie  Trnavského samosprávneho kraja 

Dotknutá fyzická osoba                  Navrhovaná osoba na ocenenie 

Prevádzkovateľ:                           Trnavský samosprávny kraj ICO 37836901 

Zodpovedná osoba:                       zodpovednaosoba@trnava-vuc.sk  

 

1./ Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas: 

 aby spracúval jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentoch Meno, Priezvisko, Titul, 

Miesto a Dátum narodenia, Adresa, Telefón 

 Účel spracúvania osobných údajov:  je vytvorenie zoznamu nominácií na udelenie verejných ocenení 

Trnavského samosprávneho kraja, výber a zverejnenie nositeľov verejných ocenení Trnavského 

samosprávneho kraja. 

 Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, odst.1 písm. a)  GDPR – Vyjadrenie súhlasu 

Súhlasím Nesúhlasím 

Pozn.: V prípade súhlasu, prosím, zakrúžkujte pole Súhlasím 

 

2./ Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas: 

 na zverejnenie základných osobných údajov na webovej stránke prevádzkovateľa 

 za účelom prezentácie akcie na zverejnenie nižšie uvedených osobných údajov na   internetovej stránke 

organizácie, pre dokumentačnú archiváciu, používanie v kronike, v  časopise a v publikačných 

materiáloch organizácie a to v tvare: Meno, Priezvisko, Titul 

 Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, odst.1 písm. a)  GDPR – Vyjadrenie súhlas 

Súhlasím Nesúhlasím 

Pozn.: V prípade súhlasu, prosím, zakrúžkujte pole Súhlasím 

 

Súhlas  je daný na dobu 10 rokov po ukončení kultúrno-spoločenskej akcie a na účely archivácie 

v zmysle zákona o archíve a registratúrach. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa 

prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na  výmaz osobných údajov alebo 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod. sú dostupné na webovom sídle 

prevádzkovateľa https://www.trnava-vuc.sk/  v časti Ochrana osobných údajov. 

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v 

súlade s článkom 13 nariadenia GDPR.  

 

V ____________  dňa ____________  _________________________ 

  podpis dotknutej osoby  

mailto:zodpovednaosoba@trnava-vuc.sk
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Údaje o kolektíve navrhnutom na ocenenie* 

Názov:  

Štatutárny zástupca:  

Telefón:  

Zriaďovateľ:  

IBAN:  

Adresa pôsobiska:  

Kategória ocenenia:  

 

 
Súhlas so spracovaním osobných údajov 

na základe Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Názov kultúrno-spoločenskej akcie   Verejné ocenenie Trnavského samosprávneho kraja 

Dotknutá osoba                   Štatutárny zástupca navrhovaného kolektívu na ocenenie 

Prevádzkovateľ:                           Trnavský samosprávny kraj, ICO 37836901 

Zodpovedná osoba:                       zodpovednaosoba@trnava-vuc.sk  

 

1./ Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas: 

 aby spracúval jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentoch Názov, Meno, Priezvisko, 

Titul, Adresa, Telefón 

 Účel spracúvania osobných údajov:  je vytvorenie zoznamu nominácií na udelenie verejných ocenení 

Trnavského samosprávneho kraja, výber a zverejnenie nositeľov verejných ocenení Trnavského 

samosprávneho kraja. 

 Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, odst.1 písm. a)  GDPR – Vyjadrenie súhlasu 

Súhlasím Nesúhlasím 

Pozn.: V prípade súhlasu, prosím, zakrúžkujte pole Súhlasím 

 

2./ Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas: 

 na zverejnenie základných osobných údajov na webovej stránke prevádzkovateľa 

 za účelom prezentácie akcie na zverejnenie nižšie uvedených osobných údajov na internetovej stránke 

organizácie, pre dokumentačnú archiváciu, používanie v kronike, v časopise a v publikačných 

materiáloch organizácie a to v tvare:  Názov kolektívu  

 Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, odst.1 písm. a)  GDPR – Vyjadrenie súhlas 

Súhlasím Nesúhlasím 

Pozn.: V prípade súhlasu, prosím, zakrúžkujte pole Súhlasím 

 

Súhlas  je daný na dobu 10 rokov po ukončení kultúrno-spoločenskej akcie a na účely archivácie v zmysle 

zákona o archíve a registratúrach. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa 

prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na výmaz osobných údajov alebo 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod. sú dostupné na webovom sídle 

prevádzkovateľa https://www.trnava-vuc.sk/  v časti Ochrana osobných údajov. 

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v 

súlade s článkom 13 nariadenia GDPR.  

 

V ____________  dňa ____________  _________________________ 

  podpis dotknutej osoby  

mailto:zodpovednaosoba@trnava-vuc.sk
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Údaje o osobe navrhnutej na ocenenie in memoriam* 

Meno a priezvisko:  

Titul:  

Kategória ocenenia:  

Miesto, dátum narodenia a úmrtia  

 

 

Údaje o pozostalom manželovi/manželke, inak najbližšej blízkej osobe  
(vyplniť v prípade, ak má byť verejné ocenenie udelené in memoriam)*  

Meno a priezvisko:  

Titul:  

Trvalý pobyt:  

Vzťah k osobe navrhnutej na ocenenie:  

Telefón:  

* Nehodiace sa prečiarknite 

 

 
  Súhlas so spracovaním osobných údajov 

na základe Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Názov kultúrno-spoločenskej akcie        Verejné ocenenie Trnavského samosprávneho kraja 

Dotknutá fyzická osoba                       Blízka osoba navrhovanej osoby na ocenenie 

Prevádzkovateľ:                                Trnavský samosprávny kraj, ICO 37836901 

Zodpovedná osoba:                            zodpovednaosoba@trnava-vuc.sk  

 

1./ Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas: 

 aby spracúval osobné údaje dotknutej fyzickej osoby a aj osoby in memoriam* v rozsahu uvedenom 

v zaslaných dokumentoch Meno, Priezvisko, Titul, Adresa, Telefón 

 Účel spracúvania osobných údajov:  je vytvorenie zoznamu nominácií na udelenie verejných ocenení 

Trnavského samosprávneho kraja, výber a zverejnenie nositeľov verejných ocenení Trnavského 

samosprávneho kraja. 

 Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, odst.1 písm. a)  GDPR – Vyjadrenie súhlasu 

Súhlasím Nesúhlasím 

Pozn.: V prípade súhlasu, prosím, zakrúžkujte pole Súhlasím 

 

2./ Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas: 

 na zverejnenie základných osobných údajov dotknutej fyzickej osoby a aj osoby in memoriam* na 

webovej stránke prevádzkovateľa 

 za účelom prezentácie akcie na zverejnenie nižšie uvedených osobných údajov na internetovej stránke 

organizácie, pre dokumentačnú archiváciu, používanie v kronike, v  časopise a v publikačných 

materiáloch organizácie a to v tvare: Meno, Priezvisko, Titul 

 Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, odst.1 písm. a)  GDPR – Vyjadrenie súhlasu 

Súhlasím Nesúhlasím 

Pozn.: V prípade súhlasu, prosím, zakrúžkujte pole Súhlasím 

 

* podľa  § 78 zákona NR SR č. 18/2018  Z.z o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov: 

mailto:zodpovednaosoba@trnava-vuc.sk
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(7) Ak dotknutá osoba nežije, súhlas vyžadovaný podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu
  
môže poskytnúť 

jej blízka osoba. (§ 116 Občianskeho zákonníka.) Súhlas nie je platný, ak čo len jedna blízka osoba písomne 

vyslovila nesúhlas. 

Súhlas  je daný na dobu 10 rokov po ukončení kultúrno-spoločenskej akcie a na účely archivácie v zmysle 

zákona o archíve a registratúrach. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa 

prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na  výmaz osobných údajov alebo 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod. sú dostupné na webovom sídle 

prevádzkovateľa https://www.trnava-vuc.sk/  v časti Ochrana osobných údajov. 

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v 

súlade s článkom 13 nariadenia GDPR.  

 

V ____________  dňa ____________  _________________________ 

  podpis dotknutej osoby 

 

Stručné zdôvodnenie návrhu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Údaje o navrhovateľovi 

Meno a priezvisko:  

Titul:   

Miesto a dátum narodenia:  

Trvalý pobyt:  

Telefón:  

Dátum odoslania návrhu:  

 Súhlas so spracovaním osobných údajov 

na základe Nariadenia Rady EÚ č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 

údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Názov kultúrno-spoločenskej akcie   Verejné ocenenie Trnavského samosprávneho kraja 

Dotknutá fyzická osoba                  Navrhovateľ osoby na ocenenie 

Prevádzkovateľ:                           Trnavský samosprávny kraj, ICO 37836901 

Zodpovedná osoba:                       zodpovednaosoba@trnava-vuc.sk  

 

1./ Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas: 

 aby spracúval jej osobné údaje v rozsahu uvedenom v zaslaných dokumentoch Meno, Priezvisko, Titul, 

Miesto a Dátum narodenia, Adresa, Telefón 

 Účel spracúvania osobných údajov:  je vytvorenie zoznamu nominácií na udelenie verejných ocenení 

Trnavského samosprávneho kraja, výber a zverejnenie nositeľov verejných ocenení Trnavského 

samosprávneho kraja. 

 Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, odst.1 písm. a)  GDPR – Vyjadrenie súhlasu 

Súhlasím Nesúhlasím 

Pozn.: V prípade súhlasu, prosím, zakrúžkujte pole Súhlasím 

 

https://www.trnava-vuc.sk/
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2./ Dotknutá osoba týmto čestne prehlasuje, že dáva prevádzkovateľovi svoj súhlas: 

 na zverejnenie základných osobných údajov na webovej stránke prevádzkovateľa 

 za účelom prezentácie akcie na zverejnenie nižšie uvedených osobných údajov na   internetovej stránke 

organizácie, pre dokumentačnú archiváciu, používanie v kronike, v  časopise a v publikačných 

materiáloch organizácie a to v tvare: Meno, Priezvisko, Titul 

 Právny základ spracúvania: súhlas – článok 6, odst.1 písm. a)  GDPR – Vyjadrenie súhlasu 

Súhlasím Nesúhlasím 

Pozn.: V prípade súhlasu, prosím, zakrúžkujte pole Súhlasím 

 

Súhlas  je daný na dobu 10 rokov po ukončení kultúrno-spoločenskej akcie a na účely archivácie v zmysle 

Zákona o archíve a registratúrach. Súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. 

Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, ako právo požadovať od prevádzkovateľa 

prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na  výmaz osobných údajov alebo 

právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov a pod. sú dostupné na webovom sídle 

prevádzkovateľa https://www.trnava-vuc.sk/  v časti Ochrana osobných údajov. 

Dotknutá osoba potvrdzuje podpísaním tohto dokumentu, že prevádzkovateľ splnil oznamovaciu povinnosť v 

súlade s článkom 13 nariadenia GDPR.  

 

V ____________  dňa ____________  _________________________ 

  podpis dotknutej osoby 

 

  

Oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa Článku 13 Nariadenia Európskeho 

parlamentu a Rady 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom 

pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) 

 

Účelom spracúvania osobných údajov je vytvorenie zoznamu nominácií na udelenie verejných ocenení 

Trnavského samosprávneho kraja, výber a zverejnenie nositeľov verejných ocenení Trnavského samosprávneho 

kraja. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas – článok 6, odst.1 písm. a)  GDPR – Vyjadrenie 

súhlasu. 

Osobné údaje v prípade Navrhovateľa sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, titul, poštová adresa, 

dátum a miesto narodenia, telefónne číslo a budú uchovávané po dobu desiatich (10) rokov. 

Osobné údaje v prípade Nominovateľa sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto 

narodenia, poštová adresa, telefónne číslo, zoznam pracovných a nepracovných aktivít a vzdelanie, ak boli vo 

formulári nominácie na verejné ocenenia Trnavského  samosprávneho kraja, alebo jej prílohách uvedené a budú 

uchovávané po dobu desiatich (10) rokov. 

Osobné údaje v prípade Nominovaného sa zverejňujú  v rozsahu: meno, priezvisko, titul, dátum a miesto 

narodenia, poštová adresa, telefónne číslo, zoznam pracovných a nepracovných aktivít a vzdelanie, ak boli vo 

formulári nominácie na verejné ocenenia Trnavského  samosprávneho kraja, alebo jej prílohách uvedené a budú 

uchovávané po dobu desiatich (10) rokov. 

 

Príjemcovia osobných údajov  

Komisie pre verejné ocenenia:   Trnavského samosprávneho kraja, 

Komisie Zastupiteľstva:    Trnavského samosprávneho kraja, 

Zastupiteľstvo:     Trnavského samosprávneho kraja. 

Webová stránka:                   https://www.trnava-vuc.sk/ 

 

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov: 

Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky 

  Hraničná 12 

 820 07 Bratislava 27 

IČO: 36064220 

 Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov: 

 Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2 323 132 20  

 e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk  

https://www.trnava-vuc.sk/
https://www.trnava-vuc.sk/
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Práva dotknutej osoby: 

 Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú. Informácie podľa článku 15 Nariadenia GDPR, resp. § 21 zákona je prevádzkovateľ 

povinný poskytnúť dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky. 

 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné 

údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účel spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na 

doplnenie neúplných osobných údajov. 

 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, 

ktoré sa jej týkajú, ak účel ich spracúvania skončil alebo je splnená niektorá z podmienok v čl. 17 ods. 1 

Nariadenia GDPR, resp. § 23 ods. 2 Zákona. 

 Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak ide o 

prípady podľa čl. 18 Nariadenia GDPR, resp. § 24 ods. 1 Zákona. 

 Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej 

konkrétnej situácie vykonávané podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) alebo f), resp. § 13 ods. 1 písm. e) alebo písm. 

f) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať 

osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré 

prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku. 

 Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v 

štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné 

údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak je to technicky možné a ak sa osobné údaje spracúvajú podľa čl. 6 

ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia 

GDPR (§ 13 ods. 1 písm. a), § 16 ods. 2 písm. a) alebo § 13 ods. 1 písm. b) zákona) a spracúvanie 

osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

 Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania podľa § 100  zákona na Úrad na ochranu 

osobných údajov, ak je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených zákonom. 

 Osobné údaje nebudú postupované do tretích krajín.  

 Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania Prevádzkovateľ neuskutočňuje. 

 Dotknutá osoba svojím podpisom potvrdzuje, že sa oboznámila s informáciami, ktoré sa týkajú 

spracúvania jej osobných údajov a týmto informáciám porozumela. Ďalšie informácie týkajúce sa 

spracúvania osobných údajov sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa https://www.trnava-

vuc.sk/ v časti Ochrana osobných údajov 

 

 

 

Prehlasujem, že všetky údaje sú pravdivé a súhlasím s návrhom na verejné ocenenie  

(ak má byť verejné ocenenie udelené in memoriam, dáva súhlas pozostalý manžel/manželka, 

inak najbližší príbuzný). 
 

 

   

 

 

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

  vlastnoručný podpis 

 

 

https://www.trnava-vuc.sk/
https://www.trnava-vuc.sk/

