PODPISOVÁ LISTINA

Naše mesto, náš život.

NA PODPORU KANDIDATÚRY NEZÁVISLÉHO KANDIDÁTA
Peter Fiabáne, Mgr., Dátum narodenia: 29. 06. 1963; Adresa trvalého pobytu:
Žilina, Saleziánska 1
Na primátora mesta Žilina a pre voľby do mestského zastupiteľstva
v obvode č.
v meste Žilina, vo voľbách do orgánov samosprávy obcí
v roku 2018, podpísaná voličmi mesta.

“Žilina je mesto, v ktorom som sa narodil, vyrastal,
a v ktorom chcem ostať žiť aj po zvyšok svojho života.
Záleží mi na tom, aby toto mesto využívalo maximum
svojho potenciálu a bolo tým najlepším domovom
pre svojich obyvateľov. Aby Žilina bola
mestom, v ktorom ľudia túžia žiť!”

Podpisový hárok č.

Meno a priezvisko

www.peterfiabane.sk

Dátum
narodenia

Trvalý pobyt

(názov obce, názov ulice, číslo domu)

E-mail

Tel. číslo

Podpis

Súhlas so
spracovaním
osob. údajov*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
*Vyplnením nepovinných údajov (e-mail a telefónne číslo) a vlastnoručným podpisom pod „Súhlas so spracúvaním osobných údajov“ udeľujem, v súlade s § 14 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Mgr. Petrovi Fiabáne, nar.
29.06.1963, bytom Saleziánska 1, Žilina, súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu e-mail a telefónne číslo na marketingové účely. Udelením súhlasu potvrdzujem, že súhlas na spracúvanie osobných údajov je vyjadrený jasne a zrozumiteľne a je zreteľne odlíšený od
iných skutočností a v ľahko dostupnej forme. Udelený súhlas je dobrovoľný a je možné kedykoľvek ho odvolať.

Informácia o spracúvaní osobných údajov a poučenie o právach dotknutej osoby podľa § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Prevádzkovateľom informačného systému osobných údajov v rozsahu podpisového hárku je kandidát na primátora mesta Žilina a poslanca mestského
zastupiteľstva v Žiline, Mgr. Peter Fiabáne, nar. 29.06.1963, bytom Saleziánska 1, Žilina (ďalej len „kandidát“).
Osobné údaje voliča podporujúceho kandidáta v rozsahu: meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt spolu s podpisom voliča sú spracúvané na účely
kandidatúry kandidáta vo voľbách do orgánov samosprávy obcí, a to v súlade s podmienkami zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva
a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Osobné údaje v rozsahu: e-mail a telefónne číslo sú dobrovoľnými údajmi, ktoré sú spracúvané len na základe osobitného vyjadrenia súhlasu s ich poskytnutím,
prostredníctvom osobitného podpisu. Prevádzkovateľ spracúva nepovinné osobné údaje (e-mail a telefónne číslo) na marketingové účely.
Príjemcami poskytnutých osobných údajov sú zapisovateľ a členovia miestnej volebnej komisie.
Doba uchovávania osobných údajov na účely kandidatúry vychádza z účelu spracúvania podľa osobitných právnych predpisov. Osobné údaje udelené na základe
písomného súhlasu dotknutej osoby sú uchovávané do piatich dní, odo dňa oficiálneho vyhlásenia výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí uskutočnených
v novembri 2018. V prípade zvolenia kandidáta za primátora mesta Žilina alebo v prípade zvolenia kandidáta za poslanca mestského zastupiteľstva mesta Žilina,
doba spracúvania osobných údajov trvá aj počas výkonu tejto funkcie.
Dotknutá osoba, ktorá udelila súhlas so spracúvaním svojej e-mailovej adresy a telefónneho čísla má právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to zaslaním
predmetnej požiadavky na e-mailovú adresu info@fiabane.sk. V prípade, že sa osoba domnieva, že bola priamo dotknutá na svojich právach v súvislosti s ochranou
osobných údajov, má právo iniciovať začatie konania o ochrane osobných údajov.
Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, okrem toho má dotknutá osoba právo žiadať
o opravu svojich osobných údajov, žiadať o vymazanie osobných údajov alebo žiadať obmedzenie spracúvania osobných údajov. Dotknutá osoba môže zároveň
namietať spracúvanie svojich osobných údajov má právo na prenosnosť osobných údajov. Bližšie informácie o uvedených právach dotknutej osoby sú upravené
v ustanoveniach § 21 až § 28 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

