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Ochrana osobných údajov 

Vyplnením prihlášky na celoslovenský seminár s medzinárodnou účasťou „Spoločne proti Alzheimerovej 

chorobe“, ktorá je uvedená aj na web stránke organizácie AkSen –aktívny senior o.z., so sídlom 

Sládkovičova 11, 921 01 Piešťany (ďalej len „organizátor“), vedome a dobrovoľne poskytujem tomuto 

organizátorovi súhlas podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 Z. z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných 

údajov“) so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: 

titul, meno, priezvisko, zamestnávateľ, sídlo zamestnávateľa, pracovné zaradenie, telefónne číslo, e-mail 

za účelom organizovania celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou „Spoločne proti 

Alzheimerovej chorobe“. Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý môžem kedykoľvek odvolať, 

poskytujem na 12 mesiacov, po ktorých budú tieto osobné údaje zlikvidované. Som si vedomý/á, že 

odvolanie súhlasu pred uplynutím tejto lehoty bude mať za následok blokovanie mojich osobných údajov 

v súlade s ustanovením § 28 ods. 1 písm. g) zákona o ochrane osobných údajov, a teda ukončenie ich 

využívania na účel organizovania celoslovenskej konferencie s medzinárodnou účasťou. 

Zároveň prehlasujem, že som bol /bola oboznámený/oboznámená so svojimi právami ustanovenými 

zákonom o ochrane osobných údajov v § 28 zákona o ochrane osobných údajov, a to najmä s právom od 

organizátora na základe písomnej žiadosti zaslanej na adresu AkSen–aktívny senior o.z., Vážska 3576/18, 

921 01 Piešťany vyžadovať: 

- potvrdenie, či organizátor spracúva /nespracúva moje osobné údaje, 

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom     

   systéme v rozsahu ustanovenom zákonom o ochrane osobných údajov, 

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal moje   

  osobné údaje na spracúvanie, 

- vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, 

- opravu alebo likvidáciu mojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú  

  predmetom spracúvania, 

- likvidáciu mojich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, 

- likvidáciu mojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona, 

- blokovanie mojich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti. 

V prípade, ak si uplatňujem práva žiadosťou zaslanou elektronickou poštou alebo faxom, táto žiadosť sa 

považuje za podanú, ak ju následne doručím aj písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania 

elektronickou poštou alebo faxom.  

 

Priezvisko, meno, titul: 

 

 

Pracovné zaradenie: 

 

 

Dátum, podpis: 

 

 

 


