tel.č.: _________________
Mestský úrad
OPÚaSM
Centrum 2/3
017 03 Považská Bystrica

Vec:

Žiadosť o pridelenie nádoby na kompostovanie

Meno a priezvisko obyvateľa:

___________________________________

Adresa:

___________________________________

Odôvodnenie žiadosti:
Žiadam Vás o pridelenie kompostéra do rodinného domu, kde mám trvalý pobyt, z toho
dôvodu, že by som chcel/a kompostovať BIO odpad zo záhradky.
V Považskej Bystrici dňa:

__________________
Pečiatka, podpis

Súhlas so spracovaním osobných údajov udelený v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. a v zmysle čl. 7 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom
pohybe takýchto údajov (ďalej len „súhlas“)
Vyššie uvedená dotknutá osoba svojím podpisom udeľuje súhlas na spracovanie svojich osobných údajov mestom Považská
Bystrica, Centrum 2/3, 017 01 Považská Bystrica, IČO: 00317 667 (ďalej len „prevádzkovateľ“), ktoré na základe tohto
súhlasu môže spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v rozsahu uvedenom v tejto žiadosti s cieľom výmeny resp. získania
novej nádoby na komunálny odpad a vedenia Evidencie o smetných nadobách. S osobnými údajmi bude pracovať
prevádzkovateľ a v prípade potreby budú poskytnuté spoločnosti Megawaste Slovakia s.r.o.
Osobné údaje bude prevádzkovateľ spracúvať a uschovávať po dobu určenú podľa Registratúrneho poriadku mesta Považská
Bystrica, po ktorej budú v súlade s ním zlikvidované.
Práva poskytovateľa osobných údajov:
súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať písomnou formou
na adrese Prevádzkovateľa,
Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich opravu alebo
vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť
údajov,
Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním podnetu na
šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov v zmysle § 100 zákona č.
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Ďalšie informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov, sú dostupné na webovom sídle prevádzkovateľa www.povazskabystrica.sk v časti Ochrana osobných údajov.
Údaje nepodliehajú automatizovanému spracovaniu, ani nie sú prenášané do tretích krajín.
Bez poskytnutia tohto súhlasu nebude možné Vašu žiadosť vybaviť.
V ...................... dňa .........................
So spracovaním osobných údajov

súhlasím

nesúhlasím

podpis dotknutej osoby

