MESTO PEZINOK
Mestský úrad Pezinok
Referát podnikania a bytovej agendy
Radničné námestie č. 7
902 14 Pezinok

OZNÁMENIE O ZÁMERE ORGANIZOVAŤ VEREJNÉ ŠPORTOVÉ PODUJATIE
v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a
doplnení niektorých zákonov
Dátum podania žiadosti ...........................................................................................
Organizátor podujatia (meno/názov):
..............................................................................................................................
adresa:.................................................................................. tel. č.: ......................
štatutárny zástupca (meno, priezvisko)...................................................................... tel. č.:
....................................................................................................................
e-mailová adresa: ...................................................................................................
Hlavný usporiadateľ (meno, priezvisko): ...................................................................
Adresa trvalého bydliska: .........................................................................................
Číslo mobilného tel.: ...............................................................................................
e-mailová adresa: ...................................................................................................
Oznámenie sa podáva pred konaním podujatia, najneskôr:
a) 10 dní,
b) 15 dní, ak ide o podujatie s osobitným režimom alebo medzinárodné podujatie
c) 30 dní, ak sa má podujatie konať mimo športového zariadenia
Názov podujatia: ...................................................................................................
Druh podujatia: nerizikové, rizikové, s osobitným režimom, konané mimo športového
zariadenia (označte podčiarknutím)
Účel podujatia: ......................................................................................................
Dátum a čas konania podujatia (od – do): ...............................................................
(pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový harmonogram
priebehu podujatia)
Miesto konania podujatia: ......................................................................................
(1. Pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa uvedie aj presný popis
pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať a súhlas vlastníka s konaním
podujatia)
2. Dodať mapku miesta konania - východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia,
ak to podmienky konania podujatia vyžadujú.)
Predpokladaný počet účastníkov podujatia:
divákov:................................................................................................................
športovcov:...........................................................................................................
organizátorov: ......................................................................................................
usporiadateľov:......................................................................................................

Názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby (v prípade jej využitia): .....................
.............................................................................................................................
adresa:......................................................................................... tel. č.:...............
štatutárny zástupca (meno, priezvisko)............................................tel. č.: ..............
e-mailová adresa: ..................................................................................................
Bezpečnostné opatrenia:
1. Ktoré vykoná organizátor na predchádzanie narušeniu verejného poriadku, ohrozeniu
bezpečnosti, života a zdravia účastníkov, alebo životného prostredia:
..............................................................................................................................
2. Ktoré organizátor navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami:
..............................................................................................................................

Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a beriem na vedomie poskytnuté informácie v
súvislosti so spracovaním osobných údajov (vyplní len fyzická osoba v zmysle § 7 a nasl. Zákona č.
40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov):
-

-

-

-

Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive a jeho
prílohách v informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902
14 Pezinok, IČO: 00305022, pre vyššie uvedené účely.
Právnym základom spracúvania osobných údajov je osobitný zákon a súhlas so spracovaním
osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je ustanovená v registratúrnom poriadku
Mesta Pezinok. Poskytovanie osobných údajov je zákonnou požiadavkou.
Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať,
som si vedomý/á práva požadovať od Mesta Pezinok prístup k osobným údajom týkajúcich sa
dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov
alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietať spracúvanie
osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a o práve podať návrh na
začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru
uverejneného na webovom sídla Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje
o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/a sú pravdivé.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre mesto Pezinok:
gdpr@msupezinok.sk, tel. 033/6901 212.

V Pezinku, dňa .......................................

.......... ........................................
pečiatka a podpis organizátora

Kontakt: Dana Švorcová, t.č. 033/6901 206, e-mail:dana.svorcova@msupezinok.sk

