
  
 
OSOBNÉ ÚDAJE NAVRHOVANEJ FYZICKEJ OSOBY 
MENO A PRIEZVISKO: 
DÁTUM NARODENIA: 
ADRESA TRVALÉHO POBYTU: 
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ: 
KONTAKTNÉ ÚDAJE (telefónne číslo, e-mail):  
 
OSOBNÉ ÚDAJE NAVRHOVATEĽA 
MENO A PRIEZVISKO/NÁZOV SUBJEKTU: 
ADRESA TRVALÉHO POBYTU/SÍDLA: 
KONTAKTNÉ ÚDAJE (telefónne číslo, e-mail):  
 
STRUČNÉ ZDÔVODNENIE NÁVRHU NA UDELENIE VEREJNÉHO OCENENIA 
(1-2 vety, ktoré výstižne charakterizujú dôvod ocenenia)   
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY S NOMINÁCIOU NA UDELENIE CENY MESTSKEJ ČASTI  
KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV (okrem návrhu na ocenenie „in memoriam“) 
 
 
V Košiciach, dňa  ........................                                                ...................................................                 
                                                                                                                                  podpis navrhovanej osoby 
 
 
OSOBNÉ ÚDAJE NAVRHOVANÉHO SUBJEKTU 
NÁZOV: 
IČO: 
ADRESA SÍDLA: 
KONTAKTNÉ ÚDAJE (telefónne číslo, e-mail):  
 
OSOBNÉ ÚDAJE NAVRHOVATEĽA 
MENO A PRIEZVISKO/NÁZOV SUBJEKTU: 
ADRESA TRVALÉHO POBYTU/SÍDLA: 
KONTAKTNÉ ÚDAJE (telefónne číslo, e-mail):  
 
STRUČNÉ ZDÔVODNENIE NÁVRHU NA UDELENIE VEREJNÉHO OCENENIA 
(1-2 vety, ktoré výstižne charakterizujú dôvod ocenenia)   
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
 
SÚHLAS ŠTATUTÁRNEHO ZÁSTUPCU/SZČO S NOMINÁCIOU NA UDELENIE CENY MESTSKEJ ČASTI  
KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 
 
 
V Košiciach, dňa  .........................                                   ....................................................................                



                                                                                                           podpis zástupcu navrhovaného subjektu 

 
 

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM A ZVEREJNENÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NAVRHOVANÉHO-FYZICKEJ OSOBY 
NA CENU MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-DARGOVSKÝCH HRDINOV 

 
MENO A PRIEZVISKO:  
DÁTUM NARODENIA:  
ADRESA TRVALÉHO POBYTU: 
ŠTÁTNA PRÍSLUŠNOSŤ: 
KONTAKTNÉ ÚDAJE (telefónne číslo, e-mail):  
 
Správnym orgánom (Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov) som bol/a poučený/á, že v zmysle 
ustanovení §13 ods. 1 písm. a) 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.), spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa 
vykonáva na základe súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov aspoň na jeden 
konkrétny účel.     
 
Vyplnením osobných údajov na tejto žiadosti udeľujem ako dotknutá osoba súhlas so spracovaním 
svojich osobných údajov v zmysle § 5 písm. a)  a  v zmysle § 14 ods. 1  zákona č. 18/2018 Z. z. 
 
prevádzkovateľovi:  
Mestská časť Košice-Dargovských hrdinov, Povstania českého ľudu 1, 040 22 Košice, 
IČO: 00690988, 
 
v rozsahu:  
predloženom vo formulári na udelenie verejného ocenenia mestskej časti Košice-Dargovských hrdinov,  
 
na účel: 
spracovania osobných údajov nominanta na udelenie verejného ocenenia v databáze prevádzkovateľa,   
 
súhlas udeľujem na obdobie: 
6 mesiacov odo dňa udelenia súhlasu na spracovanie osobných údajov. 
 
Bol som poučený/á, že v zmysle ustanovení §14 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z. môžem ako dotknutá 
osoba kedykoľvek odvolať svoj súhlas na spracovanie osobných údajov, ktoré sa ma týkajú. Ďalej som 
bol/a informovaný/á, že odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracovania osobných údajov 
založeného na súhlase pred jeho odvolaním, a tiež, ako dotknutá osoba, môžem súhlas odvolať 
rovnakým spôsobom, ako som ho udelil/a.  
 
 
 
 
V Košiciach, dňa  ........................                                                 ..................................................                
                                                                                                                      podpis navrhovanej osoby 


