
Príloha č. 5 k VZN č. 22/2019 

 

Súhlas k podpore projektu 

Participatívny  - komunitný rozpočet 
 

Názov navrhovateľa:  

Názov projektu:  

 

Svojim podpisom vyjadrujem súhlas s podporou projektu predloženého za účelom 

získania grantu na jeho realizáciu v súlade s VZN TSK č. 22/2019 Participatívny – 

komunitný rozpočet.  
 

 

 

 

P.č. 

 

 

 

Meno a priezvisko 

 

 

 

Adresa  

Súhlas so 

spracovaním 

osobných 

údajov 

(vhodné 

zakrúžkujte):

* 

 

 

 

Podpis 

1.   ÁNO -NIE  

2.   ÁNO -NIE  

3.   ÁNO -NIE  

4.   ÁNO -NIE  

5.   ÁNO -NIE  

6.   ÁNO -NIE  

7.   ÁNO -NIE  

8.   ÁNO -NIE  

9.   ÁNO -NIE  

10.   ÁNO -NIE  

11.   ÁNO -NIE  

12.   ÁNO -NIE  

13.   ÁNO -NIE  

14.   ÁNO -NIE  

15.   ÁNO -NIE  

16.   ÁNO -NIE  

17.   ÁNO -NIE  

18.   ÁNO -NIE  

   
* Zakrúžkovaním možnosti „ÁNO“ udeľujete, v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 

2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, 

ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „Nariadenie“), ako 

dotknutá osoba prevádzkovateľovi, ktorým je Trenčiansky samosprávny kraj, so sídlom K dolnej stanici 

7282/20A, 911 01 Trenčín, IČO: 36 126 624, súhlas so spracovaním Vašich vyššie poskytnutých osobných 

údajov (meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis) za účelom vyjadrenia podpory projektu predloženého v rámci 

Participatívneho-komunitného rozpočtu, vrátane poskytnutia Vašich osobných údajov tretím stranám            

v nevyhnutných prípadoch, a to na účely posudzovania podporeného projektu  a ďalšej administrácie v prípade  

schválenia projektu. Súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov udeľujete na dobu 5 rokov odo dňa 

udelenia súhlasu.  

 

Udelený súhlas môžete kedykoľvek odvolať. Ako dotknutá osoba beriete na vedomie, že bez  udelenia súhlasu 

so spracovaním Vašich osobných údajov sa  žiadosť o posúdenie projektu nebude spracovávať – posudzovať.   

 

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov postupe Trenčiansky samosprávny kraj v súlade s ustanoveniami 

Nariadenia a  zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení  niektorých zákonov   

v platnom znení. Všetky podrobné informácie k spracúvaniu Vašich osobných údajov nájdete na webovej 

stránke www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov.  

http://www.tsk.sk/trenciansky-samospravny-kraj/urad-tsk/ochrana-osobnych-udajov

