________________________________________________________________________________________
meno, priezvisko /názov organizácie/, adresa mesto /obec/, ulica, číslo domu, PSČ,
kontakt
Mestský úrad v Pezinku
Oddelenie výstavby
a životného prostredia
Radničné nám. č. 7
902 14 Pezinok

Vec: Žiadosť o povolenie uzávierky
žiadateľ: ....................................................................................................................................
uzávierka: .................................................................................................................................
dôvod uzávierky: ......................................................................................................................
termín uzávierky: ......................................................................................................................
druh uzávierky: úplná – čiastočná*
dĺžka uzávierky: ........................................................................................................................
dĺžka obchádzky: ......................................................................................................................
trasa obchádzky: ......................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
osoba zodpovedná za rozmiestnenie DZ (kontakt).....................................................................

Prílohy:
- situácia uzávierky s dočasným DZ odsúhlaseným ODI

*(nehodiace sa prečiarknite)

Svojím podpisom dobrovoľne udeľujem Mestu Pezinok (ďalej “prevádzkovateľ“) súhlas so
spracovaním mojich osobných údajov pre vyššie uvedené účely. Tento súhlas platí počas doby uchovávania
osobných údajov. Súhlas môže byť rozšírený aj o účely uvedené nižšie. Pokiaľ je Poskytovateľ dieťa, má menej
ako 16 rokov, môže poskytnúť súhlas so spracovaním svojich osobných údajov len so súhlasom rodiča, nositeľa
rodičovských práv a povinností.
Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania osobných údajov bez zbytočného odkladu zabezpečí
likvidáciu osobných údajov pokiaľ to osobitný zákon nevyžaduje inak. Prevádzkovateľ zabezpečí primeranú
úroveň ochrany osobných údajov, bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať
spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov ani iným všeobecne záväzným právnym
predpisom a ani ich nebude obchádzať.
Práva Poskytovateľa osobných údajov:
-

-

-

súhlas so spracovaním osobných údajov môže Poskytovateľ kedykoľvek bezplatne odvolať
písomnou formou na adrese prevádzkovateľa,
Poskytovateľ má právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k jeho osobným údajom a právo na ich
opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj
právo na prenosnosť údajov,
Poskytovateľ má právo obhajovať svoje práva prostredníctvom zodpovednej osoby alebo podaním
podnetu na šetrenie, sťažnosti, dozornému orgánu; na Slovensku Úradu na ochranu osobných údajov
v zmysle §100 zákona č.: 18/2018 Z. z.
Kontaktné údaje na zodpovednú osobu za ochranu osobných údajov pre mesto Pezinok:
gdpr@msupezinok.sk, tel. 033/6901 212.

V Pezinku, dňa:

...............................................
podpis

