MESTSKÝ ÚRAD SENICA, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica
Tel.:034 6987617, Fax: 034 657 40 58-59
e-mail: ivan.tobias@senica.sk, web: www.senica.sk

OHLASOVACIA

POVINNOSŤ

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
V zmysle zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a zákona č. 185/2015 Zb. (autorský
zákon) a zákona č. 455/91 (živ. z.)
Adresa usporiadateľa:
.............................................................................................................................
Názov a obsahové zameranie podujatia:
..................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Zodpovední pracovníci (meno, adresa, tel. č.):
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
Usporiadateľská služba:
.............................................................................................................................
Miesto konania:
.............................................................................................................................
Dátum konania:
.............................................................................................................................
Čas konania:
.....................................

Kapacita:
.............................................................

V zmysle VZN č. 45 o určení pravidiel a času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta
Senica, čl. III je podnikateľ povinný dodržiavať určený prevádzkový čas. V prípade porušenia tohto VZN mesto
uloží právnickej alebo fyzickej osobe - podnikateľovi pokutu do výšky 6.638 €.
V zmysle § 5 zákona č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach usporiadateľ zodpovedá za zachovanie
poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorskoprávnych, daňových, zdravotno-hygienických,
požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.
Adresa: Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
Rastislavova 3
821 08 Bratislava
V zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 s platnosťou od 1. 4. 2002 viditeľne označená požiarnická hliadka.
Informácia o spracúvaní osobných údajov:
Mesto Senica spracúva poskytnuté osobné údaje ako prevádzkovateľ v súlade s Nariadením Európskeho
parlamentu a Rady č.2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov a zákonom č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, na základe zákonného právneho základu,
ktorým je zákon č. 443/2010 Z.z., za účelom, ktorý je predmetom tejto žiadosti. Doba platnosti spracovávania sa
viaže na dobu trvania preukázateľného účelu spracúvania osobných údajov dotknutej osoby. Údaje budú
uchovávané po dobu stanovenú registratúrnym poriadkom v zmysle platnej legislatívy a po uplynutí príslušných
lehôt budú zlikvidované. Dotknutá osoba môže od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má
právo na ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak sa domnieva, že jej osobné údaje sú spracúvané
nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán ako aj právo podať návrh na začatie
konania dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820
07 Bratislava 27. Predmetné práva si dotknutá osoba môže uplatniť písomne doručením žiadosti na adresu:
Mestský úrad Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica, osobne do podateľne alebo elektronicky na email
gdpr@senica.sk, príp. zodpovedná osoba za ochranu osobných údajov zodpovednaosoba@somi.sk. Viac
informácií o ochrane osobných údajov nájdete na webovom sídle https://senica.sk/
V

, dňa
.................................

..................................
.....................................................
pečiatka a podpis žiadateľa

