SÚHLAS S VYHOTOVENÍM A POUŽITÍM OBRAZOVÝCH
SNÍMOK, ZVUKOVÝCH A ZVUKOVO-OBRAZOVÝCH
ZÁZNAMOV A SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV
príloha č. 3 k zmluve uzatvorenej podľa ustanovení §-u 50a Občianskeho zákonníka
Ja dole podpísaný objednávateľ/prijímateľ súhlasím s účasťou na poskytovaných
službách intervencií s asistenciou zvierat, animoterapia, canisterapia, hipoterapia (ďalej
len „služby“) poskytovateľom VILLA BETULA KLUB o.z. (ďalej len „poskytovateľ“) a v
súlade s §12 ods. 1 zákona . 40/1964 Z.z. Ob iansky zákonník
dávam / nedávam
(nehodiace sa preškrtnúť)
súhlas s vyhotovením obrazových snímkov, zvukových a zvukovo-obrazových záznamov
z priebehu služieb poskytovaných poskytovateľom a s ich následným použitím na
propagáciu služieb poskytovate a verejnosti a propagáciu služieb prevádzkovate a Villa
Betula Resort*** (ďalej len „prevádzkovateľ“), najmä ich zverejnením na webovej stránke
poskytovate a alebo na sociálnych sie ach. Tento súhlas u e ujem poskytovate ovi a
sú asne prevádzkovate ovi so spracovaním týchto mojich osobných údajov:
• obrazová snímka, zvukový záznam, zvukovo-obrazový záznam.
Sú asne v súlade so zákonom . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov
dávam týmto súhlas so spracovaním týchto mojich osobných údajov:
• meno, priezvisko;
• bydlisko (obec/mesto);
• dátum narodenia
• aktuálny zdravotný stav.
Súhlas so spracovaním osobných údajov dávam s asovým obmedzením a to počas
platnosti zmluvy, ktorej je tento dokument prílohou na ú ely uvedené vyššie a to
poskytovate ovi a prevádzkovate ovi Villa Betula Resort***. Dotknuté osoby majú pod a
zákona . 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov tieto práva:
• právo požadova prístup k osobným údajom;
• právo na opravu osobných údajov;
• právo na vymazanie osobných údajov (okrem tých, ktoré je prevádzkovate povinný
vies na základe zákona);
• právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov;
• právo namieta spracúvanie osobných údajov;
• právo na prenosnos osobných údajov;
• právo poda návrh na za atie konania na Úrade pre ochranu osobných
údajov.
V Liptovskej Sielnici dňa ___________
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(zákonný zástupca prijímateľa)
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Poskytovateľ

