SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY, S KTOROU PREVÁDZKOVATEĽ NIE JE V ŽIADNOM
VZÁJOMNOM VZŤAHU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
Poskytnutie osobných údajov prevádzkovateľovi Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici,
Národná 12, 974 01 Banská Bystrica (ďalej len „UMB“) a jej súčasti Fakulte politických vied
a medzinárodných vzťahov, Kuzmányho 1, (ďalej len FPVaMV) vyplnením registračného formulára
Newsletter sa pokladá za záujem o odoberanie Newslettera FPVaMV UMB a dobrovoľný súhlas
dotknutej osoby so spôsobom a účelom spracovania týchto údajov. Poskytnuté osobné údaje budú
spracúvané v súlade s dobrými mravmi a ich spracovanie nebude v rozpore so záujmami dotknutej
osoby.
V súlade s článkom 6 ods. 1 a článkom 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679
(ďalej len Nariadenie EÚ) ako dotknutá osoba poskytujem UMB ako prevádzkovateľovi a jej súčasti
FPVaMV súhlas na spracovanie osobných údajov:





na účel spracovania: Priamy marketing (e-mailom),
v rozsahu údajov uvedených v registračnom formulári za účelom e-mailovej formy podpory
propagácie činnosti prevádzkovateľa formou odoberania newslettera,
na dobu trvania účelu spracovania. V prípade, že do budúcna nebudete mať ďalej záujem
o informácie v zaslaných newsletteroch, máte možnosť sa zo zasielania kedykoľvek (a teda
okamžite) odhlásiť a vaše osobné údaje budú trvalo vymazané a zlikvidované.
Príjemcami osobných údajov sú oprávnené osoby prevádzkovateľa.

Dotknutá osoba má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Súhlas som dal/a zo svojej slobodnej vôle bez akékoľvek nátlaku a bez akýchkoľvek podmienok zo
strany UMB nesúvisiacich s mojim súhlasom.

POTVRDENIE SÚHLASU SA PREJAVÍ ZAŠKRTNUTÍM V OKIENKU PRI
UKONČENÍ REGISTRÁCIE.
Kontakt na zodpovednú osobu poverenú dohľadom nad ochranou osobných údajov na FPVaMV
UMB: zodpovedna.osoba.fpvmv@umb.sk
Prehlasujem, že som bol/a poučená o právach dotknutej osoby podľa Nariadenia EÚ a že som sa
s týmito právami oboznámil/a a porozumel/a im.


prístup k osobným údajom (článok 15),
(prístup nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb)










opravu a doplnenie osobných údajov (článok 16),
vymazanie osobných údajov - právo na zabudnutie (článok 17),
zverejnené OU,
nepotrebné OU,
nezákonne spracúvané OU,
OU spracúvané na účely priameho marketingu,
OU po odvolaní súhlasu na spracúvanie, ak neexistuje iný právny základ spracúvania,
toto právo sa neuplatňuje pri údajoch spracúvaných na účel:
 archivácie,
 vedecký/štatistický účel,









 historický výskum,
 na uplatnenie práva na slobodu prejavu a práva na informácie,
 na preukazovanie a uplatňovanie právnych nárokov,
obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18),
počas opravy nesprávnych údajov,
ak dotknutá osoba namieta výmaz údajov a požaduje ho nahradiť obmedzením
spracúvania,
ak prevádzkovateľ údaje už nepotrebuje a potrebuje ich dotknutá osoba na uplatnenie
právneho nároku,
prenosnosť osobných údajov spracúvaných automatizovanými prostriedkami (článok 20)
namietanie spracúvania osobných údajov (článok 21),
pri spracúvaní na účely priameho marketingu - prevádzkovateľ ihneď pozastaví
spracúvanie.

UMB môže obmedziť rozsah práv dotknutej osoby v zmysle článku 23 Nariadenia EÚ, ak je takéto
obmedzenie ustanovené s cieľom zaistiť 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, Hraničná 12,
Bratislava podľa článku 13, ods. 2, písm. d) Nariadenia EÚ.
Podrobné informácie k spracovaniu osobných údajov na UMB a k uplatňovaniu práv dotknutých
osôb sú k dispozícii aj na webovom portáli UMB v časti informácie pre verejnosť:
http://www.umb.sk/informacie-pre/verejnost-a-media/poskytovanie-informacii-a-ochrana-osobnychudajov/ochrana-osobnych-udajov.html
V Banskej Bystrici 25.5.2018

