
 

PRIHLÁŠKA 

na seminár Ochrana osobných údajov v múzejnej praxi. Aplikácia nariadenia o GDPR 

3. októbra 2018, kinosála Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici 

 

Meno, priezvisko, titul: 

Názov múzea/inštitúcie: 

Pracovné zaradenie/funkcia: 

Tel. kontakt (pracovný kontakt, používaný pri plnení pracovných úloh):      

Email (pracovný kontakt, používaný pri plnení pracovných úloh):      

 

Dole podpísaný/á ............................... ..................................., poskytujem Slovenskému národnému 

múzeu, štátnej príspevkovej organizácii so sídlom v Bratislave, Vajanského nábrežie 2, IČO: 00164721 (ďalej 

len SNM) a Zväzu múzeí na Slovensku, záujmové profesijné združenie, Banská Bystrica, Kapitulská 23, IČO: 

42013143, DIČ: 2021443556 (ďalej len ZMS) svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto prihláške pre 

účely vedenia evidencie účastníkov seminára Muzeologickým kabinetom SNM. Bol som informovaný/á 

o nevyhnutnosti poskytnúť svoje osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu, keďže zákonnosť ich spracúvania 

vyplýva z čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ č. 2016/679 (plnenie zmluvy medzi prevádzkovateľom a dotknutou 

osobou). Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o skutočnosti, že moje osobné údaje nebudú poskytované 

iným príjemcom, ani nebudú prenášané do tretích krajín.  

Osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania a vyhodnotenia seminára, pričom som bol informovaný/á 

o práve požadovať prístup k svojim osobným údajom, práve na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania, alebo práve namietať proti spracúvaniu, ako aj práve na prenosnosť údajov. Podrobnejšie sú tieto 

práva upravené v článkoch 15 až 23 nariadenia EÚ č. 2016/679. V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa 

spracúvania osobných údajov a uplatňovaním práv na ochranu osobných údajov možno kontaktovať: 

marcela.svetlanska@snm.sk. Bol som informovaný/á o práve podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných 

údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. 

 

Potvrdzujem, že som bol/a informovaný/á o podmienkach spracúvania osobných údajov v zmysle článku 13 

nariadenia EÚ č. 2016/679. 

 

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

                    

 

                 ............................................... 

                    podpis  
 

 

SÚHLASÍM
1
, aby SNM alebo ZMS vytvorilo fotodokumentáciu z priebehu seminára ako aj s použitím tejto 

fotodokumentácie v propagačných a informačných materiáloch SNM alebo ZMS. Tento súhlas so spracovaním 

svojich osobných údajov poskytujem dobrovoľne na obdobie doby trvania a vyhodnotenia seminára, pričom ho 

môžem kedykoľvek odvolať, a to doručením písomného a podpísaného odvolania na adresu SNM alebo ZMS. 

Zároveň potvrdzujem, že som bol/a poučený/á o svojich právach vyplývajúcich z článkov 15 až 23 nariadenia 

EÚ č. 2016/679. 

 

V .........................., dňa ........................... 

 

..................................................................            .................................. 

meno a podpis riaditeľa/organizačného vedúceho                        podpis dotknutej osoby 

                                                           
1 V prípade, ak nesúhlasíte s vytvorením fotodokumentácie alebo s jej zverejnením, tak tento súhlas nepodpisujte. 
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