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(presný názov organizácie – združenia, právnická osoba alebo fyzická osoba)

OZNAM
o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v zmysle zákona č. 479/2008 Z. z.

	Označenie organizátora podujatia



	Adresa sídla organizátora



	Názov podujatia



	Účel podujatia



	Deň, miesto a čas konania podujatia



	Predpokladaný počet účastníkov podujatia


	Označenie podujatia za rizikové v prípade hrozby porušovania verejného poriadku


	Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu hlavného usporiadateľa podujatia a číslo mobilného telefónu, ktorý bude používať počas podujatia






	Názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby, meno, priezvisko a číslo mobilného telefónu jej štatutárneho zástupcu, v prípade jej využitia.


	Opatrenia, ktoré urobíte, aby nedošlo k narušeniu verejného poriadku, ohrozenia bezpečnosti, života a zdravia účastníkov podujatia alebo životného prostredia.






	Počet členov usporiadateľskej služby (priložiť menný zoznam) a v prípade jej využitia aj počet členov súkromnej bezpečnostnej služby.






	Východiskové miesta, trasu a miesto skončenia podujatia, ak si to jeho povaha vyžaduje.





	Ak sa má podujatia konať mimo priestorov alebo verejných priestranstiev používaných na tento účel, je organizátor podujatia povinný predložiť k oznámeniu súhlas vlastníkov, prípadne užívateľov týchto priestorov


	V prípade dlhodobých podujatí  doložiť organizačný poriadok podujatia.



          Dňa .................................                                                                     ...........................................................................
                                                                                                                      Pečiatka a podpis dvoch štatutárnych zástupcov  
Súhlasím so spracovaním osobných údajov podľa osobitného zákona


Mesto Prievidza, so sídlom Námestie slobody 14, 911 01 Prievidza ako prevádzkovateľ  získava a spracováva osobné údaje, v súlade s článkom 6  ods. 1 písm. c) Nariadenia EÚ 2016/679  a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom spracovania Oznámenia o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí v zmysle zákona č. 479/2008 Z. z. vo svojej evidencii a na splnenie zákonných podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov (najmä zo zákona č. 369/1991 Zb., č. 138/1991 Zb., č. 211/2000 Z.z.) 
Mesto Prievidza vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú. 
Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa. Tento súhlas dávam dobrovoľne do jeho odvolania. Odvolanie musí byť urobené písomne a preukázateľne doručené Mestu Prievidza.


V Prievidzi dňa ...........................     



Podpis žiadateľa/ov (dotknutej osoby)  ................................................................................................
 	

