1 - Znenie informovania
V informačnom systéme osobných údajov „IS elektronický formulár- kontakty“ prevádzkovateľ: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01
Spišská Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), spracúva osobné údaje dotknutých osôb (t.j.
fyzických osôb jednotlivcov) v rámci spracovateľských činností, ktorých účel, právny základ, kategórie dotknutých osôb a kategórie osobných údajov, sú
uvedené nižšie:
Právny základ
Účel
spracovateľskej
Kategórie dotknutých
Kategória osobných údajov
spracúvania
činnosti
osôb
(nepovinné)
agenda
elektronických
formulárov

výslovný súhlas

fyzická osoba- odosielateľ

Bežné osobné údaje:
-meno, priezvisko, titul, kontakt (mail) a skutočnosti uvádzané vo formulári.

Prevádzkovateľ pre tento účel získava osobné údaje priamo od dotknutých osôb, ktoré ich poskytujú prevádzkovateľovi dobrovoľne na základe výslovného
súhlasu, a to na dobu 5 rokov. Súhlas je súčasťou elektronického formulára umiestneného na webovom sídle prevádzkovateľa.
Príjemcami osobných údajov, ktoré prevádzkovateľ spracúva, sú jednak tretie strany, ktoré majú na ne nárok na základe platných právnych predpisov (najmä
súd, iné orgány verejnej moci), ako aj ostatní príjemcovia: samotné dotknuté osoby, oprávnené osoby prevádzkovateľa, tiež sprostredkovateľ, ak pôsobí
(identifikačné údaje: ......................................................................).
Oprávnené osoby prevádzkovateľa (osoby v pracovnoprávnom vzťahu), sú riadne poverené spracúvaním osobných údajov a poučené o povinnostiach
vrátane povinnosti mlčanlivosti.
Prevádzkovateľ nevykonáva s osobnými údajmi dotknutých osôb cezhraničný prenos do tretej krajiny (mimo EÚ a EHS), resp. medzinárodnej organizácie.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k svojim osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie
osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov. Tiež dotknutá osoba má právo súhlas odvolať pred uplynutím doby na ktorú ho dala,
a to na adrese sídla prevádzkovateľa: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves alebo mailom: gdpr@zoosnv.sk.
Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Zároveň má dotknutá osoba právo podať návrh/sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov.
Žiadosti a námietky si môžu dotknuté osoby uplatňovať u prevádzkovateľa:
- písomne v listinnej forme na adresu sídla: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, alebo
- elektronicky na mailovú adresu: gdpr@zoosnv.sk.
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2 - Znenie súhlasu
Zakliknutím políčka pre danie súhlasu ako dotknutá osoba, dávam súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov za podmienok nižšie
uvedených prevádzkovateľovi: Zoologická záhrada Spišská Nová Ves, Sadová 6, 052 01 Spišská Nová Ves, IČO: 31309399, ktorý má určenú zodpovednú
osobu (kontaktný mail: gdpr@zoosnv.sk), a ktorý ich spracúva v informačnom systéme osobných údajov vedeným pod názvom „IS elektronický
formulár- kontakty“, a to za účelom
-

vedenia agendy elektronických kontaktných formulárov.

Mnou poskytnutý zoznam/rozsah osobných údajov: je preddefinovaný samotným formulárom (meno, priezvisko, titul, emailový kontakt)
Súhlas sa dáva na dobu 5 rokov (napr. jedného miesiaca, jedného roka a pod.- nikdy nie na dobu neurčitú, resp. do odvolania. Platí, že doba musí byť
primeraná k účelu spracúvania osobných údajov. Po jej uplynutí, ak chce prevádzkovateľ aj naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby, musí
zabezpečiť nový súhlas so spracúvaním osobných údajov.)
Ako dotknutá osoba môžem súhlas odvolať ešte pred uplynutím doby, na ktorú bol daný, a to:
- v listinnej forme na adrese sídla prevádzkovateľa, alebo
- na mail: gdpr@zoosnv.sk.
Po odvolaní súhlasu prevádzkovateľ prestane spracúvať osobné údaje. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov
založeného na súhlase pred jeho odvolaním.
Pred získaním osobných údajov na základe tohto súhlasu, som bol/a ako dotknutá osoba informovaný/á o spracúvaní osobných údajov podľa čl. 13 GDPR, čo
potvrdzujem zakliknutím políčka „Informovanie- spracovanie osobných údajov“ .
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