Jatov prináša službu Munipolis
Vážení občania,
spúšťame u nás modernú službu – Munipolis, vďaka ktorej budete vždy včas informovaní.
Zaregistrujte sa a následne budete dostávať ZADARMO správy a aktuality ako sú upozornenia na odstávky vody,
elektriny, čištenie ulíc, pozvánky na kultúrne a športové udalosti a mnoho ďalších pohodlne do Vašeho telefónu či emailu.

https://obecjatov.munipolis.sk

Zvoľte skupiny informácií:
Krízové informácie

Dopravné informácie

Informácie z úradu

Kultúrne a športové akcie

Majitelia zvierat

Nevidomí a slabozrakí

Odstávky a poruchy

Ponuky miestnych obchodov

Rodiny s deťmi

Seniori

Pre platnosť registrácia je nutné podpísať súhlas so spracovaním osobných údajov na zadnej strane tohto registračného letáku.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len "Súhlas")
Súhlas je udeľovaný Správcovi údajov:
obec Jatov, so sídlom Jatov 190, Jatov, IČO 00308943
Kontaktné údaje zodpovednej osoby pre ochranu osobných údajov:
, telefón: , e-mail: itaksro@gmail.com
Subjekt osobných údajov (ďalej len „Subjekt údajov“) týmto udeľuje Súhlas so spracovaním svojich osobných údajov (ďalej len
„OÚ“) pri používání produktu Munipolis (www.munipolis.sk) podľa rozsahu uvedeného nižšie.
Subjekt údajov môže kedykoľvek tento svoj Súhlas odvolať zaslaním e-mailu/dátovej správy či písomne na adresu prevádzkovateľa,
prípadne pomocou volieb v produkte Munipolis. Odvolaním Súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania vychádzajúca z tohto
Súhlasu do jeho odvolania. Odvolanie Súhlasu môže mať za následok nedostupnosť služieb či zrušenie Vašeho účtu v rámci produktu
Munipolis.
Vaše práva, ako Subjektu údajov, a ďalšie informácie o spracovaní, nájdete v informácií o spracování OÚ na webu prevádzkovateľa
údajov. Súhlas (rovnako ako jeho rozsah) je súčasne udelený pre spoločných prevádzkovateľov, spracovateľov a príjemcov OÚ
uvedených na webu prevádzkovateľa údajov.
OÚ Subjektu údajov sú spracovávané automatizovane i manuálne a môžu byť sprístupnené zamestnancom prevádzkovateľa údajov či
spoločného prevádzkovateľa, pokiaľ je to nevyhnutné k plneniu ich pracovných povinností, a ďalej spracovateľom údajov, s ktorými má
prevádzkovateľ údajov uzatvorenú zmluvu o spracovaní OÚ.
Rozsah Súhlasu je uvedený v zozname nižšie a pre účely spracovania OÚ sú priradené OÚ a príslušná Doba spracovania:
Účel spracovania
Správa požiadaviek subjektu údajov.
Potvrdenie spôsobilosti prístupu k produktu a obsahu.
Komunikácia so subjektom údajov, zdeľovanie správ a informácií, které by mohli subjekt údajov zaujímať.
Poskytovanie lokálnych služieb, kultúrnych a sociálnych potrieb, ktoré sú založené na GPS polohe subjektu údajov alebo na
základe výberu používateľa.
Doba spracovania
Po dobu aktívneho účtu + 38 mesiacov**
Osobné údaje
Meno; priezvisko; e-mailová adresa; číslo mobilného telefónu; pohlavie; rok narodenia; názov ulice, popisné číslo; názov obce; token;
statusy požiadaviek; jazykové nastavenie; typ zariadenia mobilného telefónu; vzťah k Správcovi údajov, záujmové skupiny (oblasti); FB
token; evidencia polohy (GPS, dátum a čas); fotograﬁe.
** Stanovenie doby spracovania je popísané v informácií o spracovaní OÚ na webu prevádzkovateľa údajov
Subjekt údajov ďalej prehlasuje, že Súhlas s uvedeným spracovaním udeľuje bezplatne, slobodne.
V ________________________ DŇA________________________
PODPIS SUBJEKTU ÚDAJOV (OBČANA) ________________________

Podmienky pre príjemcov informácií nájdete na adrese: www.munipolis.sk/obchodne-podmienky-prijemcovia-informacii

