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INFORMÁCIE PODĽA ZÁKONA V ZMYSLE NARIADENIA GDPR A ZÁKONA Č. 18/2018 Z. Z. O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOVÚčel spracovania osobných údajovEmail hlásnik je vytvorený za účelmi:    ochrany života, zdravia a majetku obyvateľov    vytvárania podmienok pre zdravý spôsob života obyvateľov obce/ mesta v oblasti kultúry, osvety, umeleckej činnosti, kultúry a športu     zasielania informácií so života samosprávyZákonnosť spracovania osobných údajov je na základe zakona č. 18/2018 Z. z. par. 13 odsek d) a e) .Informácie môžete dostávať z rôznych oblastí, ktoré súvisia s týmito účelmi. Oblasti informácií si stanovuje obec/ mesto.Prevádzkovateľom v zmysle nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov je správca webového sídla teda obec/mesto, kontaktné údaje sa nachádzajú v pätičke webového sídla.Sprostredkovateľom je spoločnosť WEBY GROUP, kontaktné údaje sa nachádzajú v pätičke webového sídla.Pri registrácii spracovávame osobné údaje    Prihlasovacie meno    Emailovu adresuČasové obdobie spracovávania údajovOsobné údaje spracovávame na obdobie, ktoré si volí obec v rozsahu 1 až max. 5 rokov.Práva dotknutých osôbDotknutá osoba má pávo na:    poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa získavajú o dotknutej osobe    poskytnutie informácii, aké osobné údaje sa nezískavajú o dotknutej osobe    právo na prístup k osobným údajom dotknutej osoby    právo na opravu osobných údajov dotknutej osoby    právo na výmaz osobných údajov dotknutej osoby    právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov dotknutej osoby    právo na prenosnosť osobných údajov dotknutej osoby    právo namietať spracúvanie osobných údajovprávo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátene profilovaniaPrevádzkovateľ ani sprostredkovateľ neodovzdávajú osobné údaje dotknutých osôb tretím stranám ani iným ďalším osobám, nie sú prenášané do tretej krajiny ani do medzinárodnej organizácie.Ako postupovať pri registrácii:Informácie môžete dostávať z rôznych oblastí, ktoré súvisia s týmito účelmi. Výberom oblastí si sami volíte, o aké informaácie máte záujem.Vyplňte svoje prihlasovacie údaje.Položky označené * sú povinné.Po registrácii Vám príde na uvedenú mailovú adresu potvrdzovací email s prihlasovacími údajmi.Do dvoch týždňov je potrebné sa prihlásiť cez webovú stránku a tým dokončíte a potvrdíte Vašu registráciu.Ak sa v tomto období neprihlásite, bude Vaša registrácia považovaná za neplatnú, a vyplnené informácie budu v databáze úplne zmazané.Údaje o Vás a heslo si možete v systéme kedykoľvek zmeniť. Môžete sa kedykoľvek prihlásiť a úplne zmazať svoje konto.Upozornenie: Položky vyznačené farebným rámom sú povinné




