Komisia športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri MsZ mesta Prievidza

DELEGÁCIA ZÁSTUPCU DO RADY MLADÝCH MESTA PRIEVIDZA NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2020/2021


ÚDAJE O ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADE / SUBJEKTE AKTÍVNOM 
V PRÁCI S DEŤMI A MLÁDEŽOU V MESTE PRIEVIDZA

Názov:

Sídlo:

Kontaktná osoba:

Kontakt:



DELEGOVANÝ ZÁSTPCA ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY / SUBJEKTU AKTÍVNEHO V PRÁCI S DEŤMI A MLÁDEŽOU V MESTE PRIEVIDZA

Meno :

Priezvisko:

Dátum narodenia:

Kontakt:

Upozornenie: Delegovaným zástupcom mládeže v Rade mladých môže byť fyzická osoba, 
ktorá k 20. septembru 2020 dosiahne vek 12 rokov a nedovŕši vek 30 rokov.

Oprávnený zástupca žiackej školskej rady / subjektu aktívneho v práci s deťmi a mládežou v meste Prievidza svojim podpisom deleguje vyššie uvedeného zástupcu do poradného orgánu MsZ v Prievidzi – Rady mladých na funkčné obdobie 2020/2021.



    V Prievidzi, dňa ............ 2020                                             ...............................................                              
                                                                                                                    podpis

Vyplnené tlačivo treba doručiť do 15.9.2020 Komisii športu, mládeže a voľnočasových aktivít pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi:
- poštou na adresu: Mesto Prievidza, Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza,
- osobne do podateľne Mestského úradu v Prievidzi, alebo
- e-mailom nascanované na adresu info@prievidza.sk.


Informácie o ochrane osobných údajov
Mesto Prievidza, so sídlom Námestie slobody 14, 911 01 Prievidza ako prevádzkovateľ  získava a spracováva osobné údaje v tejto písomnosti v súlade s Nariadením EÚ 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, za účelom delegovania zástupcov do poradného orgánu Mestského zastupiteľstva v Prievidzi – Rady mladých, spracovania vo svojej evidencii a na splnenie zákonných podmienok vyplývajúcich z právnych predpisov, najmä zo zákona č. 369/1991 Z. z.. Mesto Prievidza vyhlasuje, že zabezpečí primeranú úroveň ochrany osobných údajov a že bude spracúvať osobné údaje len v súlade s dobrými mravmi a bude konať spôsobom, ktorý neodporuje zákonu o ochrane osobných údajov a ani osobitným zákonom, podľa ktorých sa osobné údaje spracovávajú. Dotknutá osoba má právo na prístup k svojim osobným údajom, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, prípadne právo podať sťažnosť dozornému orgánu, v prípade porušenia legislatívy zo strany prevádzkovateľa.

