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Súhlas so spracovaním osobných údajov

Podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „nariadenie GDPR“)
Nižšie podpísaný/á
Meno a priezvisko
........................................................................................................................................
Narodený/á
........................................................................................................................................
Bytom
........................................................................................................................................
Email
........................................................................................................................................
Číslo účtu (IBAN)
........................................................................................................................................
Telefónne číslo
........................................................................................................................................
					
(ďalej len „Subjekt údajov“) udeľujem týmto občianskemu združeniu Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, IČO: 00683876, sídlo: Sekulská 1, 842 50  Bratislava, vedenom v registri občianskych združení MV SR pod číslom VVS/1-909/90-32, emailový kontakt unss@unss.sk (ďalej len „Správca“), súhlas so spracovaním mojich vyššie uvedených osobných údajov, a to za nižšie uvedených podmienok:
Účel spracovania osobných údajov je spracovanie žiadosti o finančný príspevok z fondu individuálneho darcovstva ÚNSS.
Doba spracúvania osobných údajov je 5 rokov.
Spôsob spracovania osobných údajov je elektronicky a v listinnej podobe.

Spracovanie osobných údajov prebieha u správcu. Spracovanie je prevádzkované v sídle správcu jednotlivými poverenými zamestnancami správcu, príp. spracovateľom. K spracovaniu dochádza pomocou výpočtovej techniky, príp. aj manuálnym spôsobom pri osobných údajoch v listinnej podobe s dodržaním všetkých bezpečnostných zásad pre správu a spracovanie osobných údajov. Za týmto účelom prijal správca technicko-organizačné opatrenia na zaistenie ochrany osobných údajov, aby nemohlo dôjsť k neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom, ich zmene, zničeniu či strate, neoprávneným prenosom, k ich neoprávnenému spracovaniu, ako aj k inému zneužitiu osobných údajov. Všetky subjekty, ktorým môžu byť osobné údaje sprístupnené, rešpektujú právo subjektov údajov na ochranu súkromia a sú povinné postupovať podľa platných právnych predpisov týkajúcich sa ochrany osobných údajov.
Subjekt údajov prehlasuje, že bol Správcom riadne poučený o spracovaní a ochrane osobných údajov, že vyššie uvedené osobné údaje sú presné a pravdivé a sú Správcovi poskytnuté dobrovoľne.
Poučenie Subjektu údajov
Správca týmto v súlade s ustanovením čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len „Nariadenie“), informuje že:
osobné údaje Subjektu budú spracované na základe jeho slobodného súhlasu, a to za vyššie uvedených podmienok,
	Pri spracovaní osobných údajov Subjektu údajov nedôjde k automatizovanému rozhodovaniu ani k profilovaniu,

Správca nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje Subjektu údajov do tretích krajín, medzinárodných organizácií a ani iným tretím osobám,
Subjekt údajov má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo požadovať od Správcu prístup k svojim osobným údajom, vysvetleniam, ich opravu alebo vymazanie, poprípade obmedzenie spracovaniu, a vzniesť námietku proti spracovaniu, má právo na prenositeľnosť týchto údajov k inému správcovi, ako aj právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov, ak sa domnieva, že Správca pri spracovaní osobných údajov postupuje v rozpore s Nariadením.



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


..........................................................
podpis          



