
Návrh na udelenie Ocenenia Bratislavského 
samosprávneho kraja 

NAVRHOVATEĽ:  

Meno / Názov       
 

Adresa 
(ulica, PSČ, mesto)         
 

e-mail        Tel. 
číslo  

 

navrhuje udeliť ocenenie Bratislavského samosprávneho kraja 

NOMINOVANÉMU: 

Meno / Názov         
 

Adresa - domov 
(ulica, PSČ, mesto)        
 

e-mail        Tel. 
číslo  

 

Rok a miesto narodenia / založenia        
 

Zdôvodnenie        

 



Návrh na udelenie Ocenenia Bratislavského 
samosprávneho kraja 

Povinná príloha: Životopis nominovaného  / história nominovanej 
organizácie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Návrh na udelenie Ocenenia Bratislavského 
samosprávneho kraja 

 

Oboznámenie dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov podľa Článku 13 Nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady 679/2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov 

a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“) 
 

Účel spracúvania osobných údajov je vytvorenie zoznamu nominácií na udelenie Ocenení 
Bratislavského samosprávneho kraja, výber a zverejnenie nositeľov Ocenení Bratislavského 
samosprávneho kraja. 
Právny základ spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby podľa Čl. 6, ods. 1 písm. a) 
GDPR.  
Osobné údaje v prípade Navrhovateľa sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, titul, poštová 
adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo a budú uchovávané po dobu desiatich (10) rokov. 
Osobné údaje v prípade Nominovaného sa spracúvajú v rozsahu: meno, priezvisko, titul, rok 
a miesto narodenia, poštová adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, zoznam pracovných 
a nepracovných aktivít a vzdelanie, ak boli vo formulári nominácie na Ocenenia Bratislavského 
samosprávneho kraja, alebo jej prílohách uvedené a budú uchovávané po dobu desiatich (10) rokov. 
Osobné údaje v prípade Nominovaného sa zverejňujú  v rozsahu: meno, priezvisko, titul, zoznam 
pracovných a nepracovných aktivít a vzdelanie, ak boli vo formulári nominácie na Ocenenia 
Bratislavského samosprávneho kraja, alebo jej prílohách uvedené a budú uchovávané po dobu 
desiatich (10) rokov. Osobné údaje v prípade osoby, ktorej je ocenenie udelené, môžu byť 
spracúvané, uchovávané a zverejňované aj po uplynutí tohto obdobia na základe § 78  zákona č. 
18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 
Príjemcovia osobných údajov  
Výberová komisia pre Ocenenia Bratislavského samosprávneho kraja, 
Komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja, 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja. 
Webová stránka:  www.bratislavskykraj.sk 
Dotknutá osoba má v súvislosti so spracúvaním osobných údajov práva, ktoré si môže uplatniť 
v prípade určeného právneho základu a to na základe Článku 15 až 22 GDPR: 
Odvolať súhlas so spracúvaním osobných údajov bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť 
spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Môže tak urobiť zaslaním e-mailu 
na adresu zodpovednaosobagdpr@region-bsk.sk v ktorom vyjadrí, že odvoláva svoj súhlas na 
spracovanie osobných údajov pre účely súťaže,  

1. Získať potvrdenie o spracúvaní osobných údajov, ktoré sa jej týkajú a kópiu spracúvaných 
osobných údajov. 

2. Opraviť nesprávne/neaktuálne osobné údaje alebo doplniť neúplné osobné údaje. 
3. Vymazať osobné údaje po odvolaní súhlasu so spracúvaním osobných údajov; po zániku účelu 

spracúvania  osobných údajov; v prípade nezákonného spracúvania osobných údajov; po 
namietaní spracúvania. 

4. Obmedziť spracúvanie osobných údajov, ak dotknutá osoba napadne ich správnosť; osobné údaje 
sú nesprávne a dotknutá osoba nežiada o ich vymazanie. 

5. Získať osobné údaje od prevádzkovateľa v zrozumiteľnej, bežne využívanej forme a súčasne si 
uplatniť právo na prenos osobných údajov k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby tomu 
prevádzkovateľ akýmkoľvek spôsobom bránil. 

6. Namietať proti profilovaniu a automatizovanému rozhodovaniu (vyhodnotenie osobných znakov 
a charakteristík dotknutej osoby pre potreby analýzy dotknutej osoby). 
 



Návrh na udelenie Ocenenia Bratislavského 
samosprávneho kraja 

Dotknutá osoba si môže uplatniť svoje práva kontaktovaním zodpovednej osoby - Mgr. Dušan Slovák 
– referent (email: zodpovednaosobagdpr@region-bsk.sk) alebo u prevádzkovateľa osobne, poštou 
alebo elektronicky ( email: podatelna@region-bsk.sk). Ak sa dotknutá osoba domnieva, že 
spracúvanie osobných údajov u prevádzkovateľa je nezákonné, má právo podať sťažnosť na Úrad na 
ochranu osobných údajov (Hraničná 12, 820 07 Bratislava, statny.dozor@pdp.gov.sk) 

 

Nominovaný týmto prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé,  že súhlasí s nomináciou  a ocenením 
Bratislavským samosprávnym krajom a vyjadruje súhlas v zmysle zákona Slovenskej republiky  
č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  so 
spracovaním osobných údajov Úradom Bratislavského samosprávneho kraja.   
 
                                                                                 vlastnoručný podpis                                                                        dátum a miesto 

  
 

    

Navrhovateľ týmto prehlasuje, že uvedené údaje sú pravdivé a vyjadruje súhlas v zmysle zákona 
Slovenskej republiky č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov  so spracovaním osobných údajov Úradom Bratislavského samosprávneho kraja.   
 
                                                                                 vlastnoručný podpis                                                                        dátum a miesto 
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