SÚHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV SUBJEKTOM PODPORUJUÚCIM ČINNOSŤ NADÁCIE – „Poskytnutie údajov partnerom Nadácie“
Ako oprávnený zástupca maloletého/osoby so zmenenou spôsobilosťou v prospech, ktorej je žiadosť o poskytnutie podpory určená týmto
UDEĽUJEM SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY s poskytnutím osobných údajov maloletého/osoby so zmenenou spôsobilosťou
zo strany
Nadácie Televízie Markíza, IČO: 37 925 270, so sídlom Bratislavská 1/a, 843 56 Bratislava, zapísanej v registri neziskových organizácii MV SR pod
reg. č.203/Na-2002/869 (ďalej len „Nadácia“) subjektom podporujúcim činnosť Nadácie, tj. najmä občianskym združeniam a iným nadáciám za účelom
vzájomnej spolupráce a pomoci dotknutým osobám, a to v rozsahu identifikačných a kontaktných údajov, najmä ako meno, priezvisko, adresa a údaje, ktoré
uvediem v rámci odkazu/opisu nášho príbehu a ďalších osobných údajov uvedených v zaslanej žiadosti o zaradenie a evidenciu v Databáze žiadostí
o finančný a/alebo nefinančný dar (ďalej len „Databáza“) a osobných údajov poskytnutých v súvislosti s touto žiadosťou; a to všetko za účelom
POSKYTNUTIA OÚ SUBJEKTOM PODPORUJÚCICH ČINNOSŤ NADÁCIE.
Touto cestou Vás zároveň informujeme, že v prípade ak nám udelíte takýto súhlas, a Nadácia Vami poskytnuté osobné údaje posunie niektorému zo
subjektov podporujúcich jej činnosť, tento subjekt môže tieto osobné údaje spracúvať na ním určené účely. V takomto prípade si tento osobitný subjekt plní
všetky potrebné povinnosti ako osobitný prevádzkovateľ samostatne, mimo Nadácie.
Udelením tohto súhlasu zároveň potvrdzujem, že na jeho udelenie disponujem súhlasom druhého rodiča (resp. príslušného zástupcu maloletého).
Udelený súhlas je možné kedykoľvek odvolať, inak čas platnosti súhlasu uplynie najneskôr uplynutím 14 mesiacov nasledujúcich po roku v ktorom bol
súhlas udelený.
Nadácia spracúva OÚ dotknutej osoby na tieto účely na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – SÚHLAS.
Súhlas udeľujem dobrovoľne a beriem na vedomie, že ho môžem kedykoľvek odvolať, a to spôsobom, ktorý je určený nižšie pre podávanie žiadostí v rámci
uplatňovania práv dotknutých osôb v súvislosti so spracúvaním ich osobných údajov (ďalej len “OÚ“). V prípade odvolania tohto súhlasu, Nadácia v súlade
s príslušnou legislatívou zastaví spracovateľské činnosti, avšak nie je povinná zlikvidovať OÚ, ktoré spracúva na základe iného právneho titulu než bol
odvolaný súhlas alebo ak na iný postup existuje iná zákonná výnimka. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania OÚ založeného na
odvolanom súhlase pred jeho odvolaním.
Bližšie informácie sú uvedené na https://nadacia.markiza.sk/osobne-udaje v časti s názvom „Žiadatelia o dar a obdarovaní“.
Žiadosti v súvislosti s vyššie uvedenými právami je dotknutá osoba oprávnená uplatniť na adrese nadacia@markiza.sk alebo formou doporučeného listu
doručeného na adresu sídla prevádzkovateľa. Do predmetu e-mailu aj listu je potrebné uviesť “OSOBNÉ ÚDAJE – Nadácia“.

