
Dobrý deň,
Mesto Nitra zavádza novinku v podobe systému Karpa-
tech Notification, vďaka ktorému budete  informovaný 
o kultúrnych podujatiach organizovaných Mestom Nit-
ra, tipoch na víkend v Nitre a výnimočných udalostiach 
prostredníctvom SMS. V prípade záujmu Vás prosíme 
o vyplnenie nižšie uvedených údajov. Vaše kontaktné 
údaje budú použité len pre tieto účely.

1. Meno a priezvisko:  ..............................................................................................
2. Telefónne číslo: 09 ................................................................................................
3. Vek
 a) do 18 rokov 
 b) 19 – 30 rokov 
 c) 31 – 50 rokov 
 d) 51 – 64 rokov  
 e) 65 a viac 

4.  Bydlisko v mestskej časti Nitry
a) Horné Krškany 
b) Dolné Krškany 
c) Staré mesto 
d) Čermáň 
e) Klokočina 
f ) Diely 
g) Párovské Háje 
h) Kynek 
i) Mlynárce 
j) Zobor 
k) Dražovce 
l) Chrenová 
m) Janíkovce 

Do databázy telefonických kontaktov budú zaradené iba telefónne čísla s platne udeleným súhlasom na spraco-
vanie osobných údajov, preto Vás prosíme o náležité vyplnenie nižšie uvedeného vyhlásenia. 
Súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov
Dolupodpísaný/á ....................................................., trvale bytom ................................................................., 
ako dotknutá osoba v zmysle § 5 písm. n) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z.z.“) udeľujem podľa § 14 zákona č. 18/2018 Z.z 
Mestu Nitra, so sídlom Štefánikova tr. 60, 950 06 Nitra, IČO: 00 308 307, ako prevádzkovateľovi súhlas so spra-
covaním svojich vyššie uvedených osobných údajov na účel zasielania informačných oznámení Mesta Nitry 
prostredníctvom SMS, po dobu existencie systému Karpatech Notification u prevádzkovateľa.
Týmto potvrdzujem, že svoje osobné údaje odovzdávam dobrovoľne a že uvedené osobné údaje sú pravdivé, 
správne a aktuálne. 
Svojím podpisom potvrdzujem, že okrem vyššie uvedených informácií týkajúcich sa poskytnutia osobných úda-
jov, som bol v zmysle § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. prevádzkovateľom tiež poučený o:
a)  skutočnosti, že kontaktné údaje zodpovednej osoby za ochranu osobných údajov u prevádzkovateľa sú zverej-

nené na webovom sídle prevádzkovateľa
b)  skutočnosti, že ak nejde o poskytnutie osobných údajov na základe a v rozsahu podľa zákona alebo iného 

všeobecne záväzného právneho predpisu, je poskytnutie dobrovoľné, avšak nevyhnutné pre poskytovanie 
notifikačnej služby

c) svojich právach dotknutej osoby:
- požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom (§21 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- na opravu osobných údajov (§ 22 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- na vymazanie osobných údajov a obmedzenie osobných údajov ( § 23 a § 24 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- na prenosnosť osobných údajov ( § 26 zákona č. 18/2018 Z.z.)
- namietať spracúvanie osobných údajov (§ 27 zákona č. 18/2018 Z.z.z) 
-  kedykoľvek svoj súhlas odvolať (§ 14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z.), pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv 

na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním
- podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR (§100 zákona č.18/2018 Z.z.)

V Nitre dňa ................................ ....................................................
vlastnoručný podpis

dotknutej osoby


