/názov organizátora podujatia, adresa sídla, miesta podnikania, adresa trvalého alebo obdobného pobytu,
adresa elektronickej pošty, telefonický kontakt na ktorom bude zastihnuteľný počas podujatia/

Mestský úrad
Kysucké Nové Mesto

Vec: Oznámenie o konaní podujatia

V zmysle zákona č. 1/2014 Z. z. o organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení
niektorých zákonov Vám oznamujeme nasledovné podujatie:

názov, druh a účel podujatia

deň a čas podujatia; pri celodennom alebo viacdennom podujatí sa uvedie aj program a časový harmonogram
priebehu podujatia

označenie podujatia za rizikové, podujatie s osobitným režimom alebo podujatie konané mimo športového
zariadenia

miesto konania podujatia; pri podujatí, ktoré sa koná mimo športového zariadenia, sa uvedie aj presný popis
pozemkov alebo iných priestorov, kde sa má podujatie konať,

východiskové miesto, trasu a miesto ukončenia podujatia, ak to podmienky konania podujatia vyžadujú

predpokladaný počet divákov a predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastňujú

uvedie sa meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu hlavného usporiadateľa podujatia, číslo mobilného telefónu,
ktorý bude používať počas podujatia, celkový počet členov usporiadateľskej služby

bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor podujatia vykoná sám a bezpečnostné opatrenia, ktoré organizátor
podujatia navrhuje vykonať v súčinnosti s ďalšími osobami, aby zabránil narušeniu pokojného priebehu
podujatia a verejného poriadku.

Ja dolepodpísaný/á žiadateľ/ka v súlade s ustanovením § 5, písm. a), § 13, ods. 1, písm. a) a § 14
zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení vyhlasujem, že slobodne a bez
nátlaku súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov prevádzkovateľom Mesto Kysucké Nové
Mesto v rozsahu údajov uvedených v tejto žiadosti.
Poučenie:
Podľa § 14, ods. 3 zákona č. 18/2018 Z.z. má dotknutá osoba právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas
so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť
spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže
súhlas odvolať rovnakým spôsobom akým súhlas udelila.
Informácie o spracúvaní osobných údajov podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. sú zverejnené na
webstránke mesta.“

V ..................................................... dňa: ............................

.....................................................

