Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
V súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a), čl. 7 a čl. 9 ods. 2 písm. a) Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) poskytujem Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Národná 12,
974 01 Banská Bystrica, IČO 30232295 ako prevádzkovateľovi (ďalej �ež „prevádzkovateľ“ alebo „UMB“) súhlas/nesúhlas so
spracúvaním osobných údajov (ďalej len „OÚ“).
So spracúvaním OÚ
1. na účel nazvaný „Medzinárodné projekty“ v rámci ktorého má prevádzkovateľ zámer evidovať záujemcov o informačný deň pre
záujemcov o potenciálnu spoluprácu pri riešení medzinárodných projektov EÚ v rámci programu Horizont Európa;
o v rozsahu OÚ meno a priezvisko, e-mailová adresa, zaslaných e-mailom na adresu katarina.lukacova@umb.sk;
o pričom OÚ budú spracúvať iba oprávnené osoby prevádzkovateľa pre jeho vlastnú potrebu (údaje nebudú
poskytované ďalším príjemcom);
o po dobu trvania účelu spracúvania (t. j. konania informačného dňa a po dobu trvania spolupráce formou ďalšej
prípravy pri tých účastníkoch, ktorí prejavili záujem).
Zároveň beriem na vedomie informáciu, že
�
�

právnym základom spracúvania OÚ bude poskytnutý dobrovoľný súhlas;
doba platnos� poskytnutého súhlasu je na obdobie trvania vymedzeného účelu spracúvania alebo
do doby odvolania tohto súhlasu, podľa toho, ktorá možnosť nastane skôr;
�
poskytnutý súhlas mám právo kedykoľvek odvolať rovnako jednoducho, ako bol poskytnutý pričom odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Ďalej vyhlasujem, že (označiť krížikom)
�
súhlas som dal zo svojej slobodnej vôle bez akéhokoľvek nátlaku a bez akýchkoľvek podmienok
zo strany UMB nesúvisiacich s týmto súhlasom;
�
mi bola poskytnutá informácia o právach dotknutej osoby a informácii som porozumel.
Vyššie uvedené vyjadrenie súhlasu/nesúhlasu dotknutej osoby a vyhlásenia potvrdzujem potvrdením tohto dokumentu.

Poučenie o právach dotknutej osoby,

ktorej osobné údaje prevádzkovateľ spracúva na základe jej súhlasu
Dotknutá osoba má možnosť uplatniť si svoje právo na
� prístup k OÚ pričom prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb; najmä oprávnenie získať
informáciu, či UMB spracúva fotografie a videozáznamy dotknutej osoby (článok 15 GDPR);
� opravu a doplnenie OÚ napr. nesprávne uvedené meno pri fotografii (článok 16 GDPR);
� výmaz OÚ - právo na zabudnutie (článok 17 GDPR), ak
o sú OÚ nepotrebné na daný účel,
o bol odvolaný súhlas na spracúvanie a neexistuje iný právny základ spracúvania (ak boli OÚ zverejnené budú podľa
technických možnos� vymazané odkazy na �eto osobné údaje a budú vymazané ich kópie a repliky),
o sú OÚ spracúvané nezákonne.
Toto právo sa neuplatňuje pri OÚ spracúvaných na účel archivácie alebo pokiaľ sú údaje potrebné na uplatnenie práva na slobodu
prejavu, práva na informácie alebo vymáhania právnych nárokov.
UMB môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 GDPR, ak je takéto obmedzenie ustanovené s cieľom zais�ť
najmä ochranu práv dotknutej osoby alebo iných osôb a uplatnenie vymáhania občianskoprávnych nárokov.
Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, Bra�slava
podľa článku 13, ods. 2, písm. d) GDPR.
Dotknutá osoba má právo poskytnutý súhlas kedykoľvek odvolať zväčša rovnakým spôsobom ako ho poskytla. Odvolanie súhlasu
nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Dotknutá osoba si svoje práva môže uplatniť písomne na adrese prevádzkovateľa u zodpovednej osoby alebo mailom na
zodpovedna.osoba.rek@umb.sk. Ďalšie informácie k uplatňovaniu práv dotknutých osôb a spracúvaniu osobných údajov sú
uvedené na www.umb.sk v čas� GDPR.

