OZNÁMENIE /fyzická osoba/
o konaní verejného telovýchovného, športového alebo turistického podujatia
v zmysle zákona NR SR č. 1/2014 Z.z. o organizovaní verejných športových podujatí
na území mesta Holíč (podujatia prístupné verejnosti)

Organizátor podujatia (meno/názov): .....................................................................................................
adresa:.......................................................................................... tel. č.: ............................................
e-mail: ....................................................
Názov podujatia: ..................................................................................................................................
Druh podujatia: ...................................................................................................................................
Účel podujatia: (obsahové zameranie): ..................................................................................................
............................................................................................................................................................
Podujatie je: rizikové/nerizikové (označte podčiarknutím)
Dátum a čas konania (od – do): .............................................................................................................
Miesto konania podujatia: ......................................................................................................................
Východiskové miesto (trasu, miesto ukončenia): ......................................................................................
.............................................................................................................................................................
Predpokladaný počet účastníkov podujatia: ....................Predpokladaný počet divákov: ............................
Hlavný usporiadateľ (meno, priezvisko): .................................................................................................
Adresa trvalého bydliska: .......................................................................................................................
č.tel., mobilného tel., faxu :...................................................e-mailová adresa .......................................
Miesto kde sa bude zdržiavať v čase konania podujatia: ..........................................................................
Bezpečnostný manažér: (meno, priezvisko): ............................................................................................
Adresa trvalého bydliska: .......................................................................................................................
č.tel., mobilného tel., faxu :...................................................e-mailová adresa .......................................
Miesto kde sa bude zdržiavať v čase konania podujatia: ..........................................................................
Názov a sídlo súkromnej bezpečnostnej služby (v prípade jej využitia):......................................................
Štatutárny zástupca SBS (meno, priezvisko): ...........................................................................................
č. mobil. tel.: ...................., počet členov súkromnej bezpečnostnej služby: .............................................
Počet členov usporiadateľskej služby:.......................Označenie usporiadateľov: ......................................
Počet príslušníkov obecnej polície ak zabezpečuje usporiadateľské služby: ................................................
Počet dobrovoľníkov ak zabezpečujú usporiadateľské služby: ...................................................................
Opatrenia organizátora na predchádzanie narušenia verejného poriadku, ohrozenia bezpečnosti, života
a zdravia účastníkov, alebo životného prostredia:
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
V Holíči dňa ............................
Pečiatka a podpis organizátora
Prílohy:
Propozície podujatia, mapa trasy, miesta podujatia

POUČENIE
pre organizátorov verejných telovýchovných, športových a turistických podujatí
na území mesta Holíč
1. Organizátor vyššie spomínaných podujatí je povinný v zmysle zákona č. 1/2014 Z.z. o
organizovaní verejných športových podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznámiť
zámer zorganizovať podujatie 10 dní pred jeho konaním, 15 dní ak ide o podujatie s osobitným
režimom alebo medzinárodné podujatie, alebo 30 dní ak sa má podujatie konať mimo športového
zariadenia.
2. Organizovať podujatia po 22:00h na verejných priestranstvách z dôvodu zabezpečenia
kľudu je zakázané.

nočného

3. Organizátor je povinný dodržiavať okrem ustanovení zákona č.1/2014 aj všetky súvisiace
právne predpisy a všeobecne záväzné nariadenia (VZN) mesta Holíč, najmä VZN č. 8/2009
o verejnom poriadku a VZN č. 54/2009 o dodržiavaní všeobecnej čistoty a poriadku na
území m mesta Holíč.
4. Organizátor zodpovedá za vytvorenie vhodných podmienok na uskutočnenie podujatia, za
zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie príslušných autorsko-právnych,
daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných a iných právnych predpisov.
5. Organizátor je povinný osoby vykonávajúce usporiadateľskú službu označiť reflexnými vestami alebo
reflexnými rovnošatami s výrazným nápisom „USPORIADATEĽ“ a číslom na prednom a zadnom diele
vesty.
6. Organizátor je povinný zabezpečiť prístup a umožniť vstup na miesto podujatia tak, aby
bolo možné vykonať účinný a rýchly zásah poriadkovej služby, hasičskej jednotky
a záchrannej zdravotnej služby.
7. Organizátor je povinný zabezpečiť prístupnosť podujatia pre osoby so zdravotným postihnutím
a osoby so zníženou pohyblivosťou.
8. Dozorný orgán môže podujatie prerušiť, alebo zakázať, ak sa porušujú ľudské práva alebo
slobody.
9. Obec je oprávnená rozhodnúť o zákaze podujatia, ak by v súvislosti s konaním podujatia hrozilo vážne
ohrozenie bezpečnosti, zdravia, mravnosti, majetku alebo životného prostredia, konanie by
obmedzovalo verejnú dopravu, zásobovanie obyvateľstva alebo ohrozovalo životné prostredie.
10. Ak sa podujatie koná mimo priestorov používaných na tieto účely, je organizátor povinný mať súhlas
oprávnených vlastníkov, prípadne užívateľov priestorov.
11. Po skončení podujatia je organizátor povinný zabezpečiť poriadok v priestoroch
priestranstvách, kde sa podujatie konalo.

a

na

Podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR a po poučení podľa záznamu „Informácie
pre dotknutú osobu“ je oznamovateľ - fyzická osoba je povinný k oznámeniu priložiť podpísaný Súhlas
s použitím osobných údajov:

Súhlas dotknutej osoby
podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
Nariadenia EP a Rady EÚ 2016/679 zo dňa 27.4.2016 o GDPR a po poučení podľa záznamu „Informácie
pre dotknutú osobu“.

Dávam súhlas na spracúvanie osobných údajov, v rozsahu :
Titul, meno, priezvisko: .....................................................................................................................................
Trvalé bydlisko: .................................................................................................................................................
Tel. číslo: ...............................................................mail: .............................................................................
Mestu Holíč, Bratislavská 5, 908 51 Holíč (ďalej len „Mesto Holíč“),
IČO: 00 309 541
Tel: 034/321 05 11
Sprostredkovateľ: Mgr. Hana Trúbová Galková , odd. školstva a kultúry, tel. č. 034/321 05 50
Zodpovedná osoba: Mgr. Romana Fondrková, tel. č. 034/321 05 30
na účel prijatia: Oznámenia o konaní verejného športového podujatia
Doba uloženia osobných údajov podľa Registratúrneho poriadku Mesta Holíč je 10 rokov.
Tieto údaje budú poskytnuté týmto inštitúciám:

-

Správca IS Mesta Holíč
Pracovníci odd. kultúry a športu
Hlavný kontrolór
Mestská polícia

Vyhlasujem, že súhlas na spracovanie osobných údajov poskytujem Mestu Holíč vážne, slobodne a na
základe vlastnej vôle.
V Holíči

.........................................................
podpis dotknutej osoby
INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU K SÚHLASU
poskytnuté mestu Holíč pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby a pred udelením súhlasu
dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z.
Mesto Holíč je povinné pri získavaní osobných údajov poskytnúť dotknutej osobe informácie o:
- dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informácie o kritériách jej určenia,
- práve požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby,
- práve na opravu osobných údajov,
- práve na vymazanie osobných údajov,
- práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
- práve namietať spracúvanie osobných údajov,
- práve na prenosnosť osobných údajov,
- práve kedykoľvek svoj súhlas odvolať,
- práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,
- práve o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou požiadavkou alebo zmluvnou požiadavkou alebo
požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, a o tom, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje,
ako aj o možných následkoch neposkytnutia osobných údajov,
- existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto
prípadoch poskytne mesto Holíč dotknutej osobe informácie o použitom postupe, ako aj o význame a
predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.
Mesto Holíč je povinné poskytnúť dotknutej osobe pred ďalším spracúvaním osobných údajov informácie o inom účele
a ďalšie relevantné informácie, ak bude ďalej spracovávať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané.
Dotknutá osoba má právo získať od mesta Holíč potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.
Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže mesto Holíč účtovať primeraný
poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
Právo získať osobné údaje nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva iných fyzických osôb.
Práva a povinnosti subjektov označených v súhlase dotknutej osoby sa ďalej riadia zákonom č, 18/2018 Z.z.
o ochrane osobných údajov.
V Holíči dňa

