Súhlas so spracúvaním osobných údajov
Meno a priezvisko:
Adresa trvalého bydliska:

Dátum narodenia:
Týmto ako dotknutá osoba udeľujem prevádzkovateľovi mestská časť Bratislava-Nové
Mesto, so sídlom Junácka 1, 832 91 Bratislava, IČO: 00603317 (ďalej len „prevádzkovateľ“)
súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov v rozsahu: meno a priezvisko; adresa
trvalého bydliska vrátane uvedenia okresu, obce, ulice, súpisného a orientačného čísla, čísla
poschodia a čísla bytu; rodné číslo; uvedenie informácie o tom, že dotknutá osoba je alebo nie
je majiteľom bytu, v ktorom má trvalý pobyt; vzťah dotknutej osoby k bytu a k majiteľovi bytu,
v ktorom má dotknutá osoba trvalý pobyt; EČV; vzťah dotknutej osoby k vozidlu; vzťah
dotknutej osoby k držiteľovi vozidla, ak dotknutá osoba nie je držiteľom vozidla; povolenie na
používanie vozidla na súkromné účely s anonymizovanými osobnými údajmi držiteľa vozidla,
ak držiteľ je fyzická osoba; prípadne informácia o uzatvorení nájomnej alebo inej obdobnej
zmluvy s fyzickou osobou podnikateľom oprávnenou na prenájom motorových vozidiel
na účel migrácie (prenosu) dát, ktoré prevádzkovateľ získal od dotknutých osôb pri
prevádzkovaní dočasného parkovania motorových vozidiel, a to hlavnému mestu
Slovenskej republiky Bratislave pred skončením realizácie dočasného parkovania
motorových vozidiel prevádzkovateľom.
Tento súhlas udeľujem na dobu do konca kalendárneho roka 2021.
Potvrdzujem, že som ako dotknutá osoba bol/a informovaný/á prevádzkovateľom o mojom
práve tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním žiadosti na e-mailovú adresu
prevádzkovateľa: podatelna@banm.sk alebo zodpovednaosoba@banm.sk alebo písomnej
žiadosti na adresu sídla prevádzkovateľa: mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka 1, 832
91 Bratislava, resp. jej podaním priamo na podateľni Miestneho úradu mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto v sídle prevádzkovateľa; pričom odvolanie súhlasu nemá vplyv na
zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
Podmienky prevádzkovateľa týkajúce sa spracúvania osobných údajov a informácie pre
dotknuté osoby si môžete prečítať tu: https://parkovanie.banm.sk/files/gdpr-oznamenie.pdf,
zároveň sú sprístupnené dotknutým osobám na webovom sídle prevádzkovateľa
https://www.banm.sk/ochrana-osobnych-udajov/ alebo na pulte vrátnice Miestneho úradu
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto.
V _________________ dňa _________________
podpis dotknutej osoby

