Program „Adopcia zelene“

Magistrát Hlavného Mesta SR Bratislavy, Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene
Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava

Žiadateľ:
(meno, priezvisko, titul, adresa a telefonický kontakt)

Plocha zelene, o ktorú máme záujem sa starať, resp. upraviť:
(popis plochy a parcelné číslo)

Máme záujem plochu upraviť nasledovne:

Ako dlho sa plánujeme o plochu starať:

Ako si predstavujeme financovanie našej starostlivosti:

Iné:
(fotodokumentácia, projektová dokumentácia a pod. umiestniť do prílohy)

Dátum: ....................................

.....................................
podpis žiadateľa:

Hlavné mesto SR Bratislava, Oddelenie životného prostredia a mestskej zelene, Primaciálne námestie 1,
814 99 Bratislava, tel.: +421 2 59 356 111, www.bratislava.sk, e-mail: info@bratislava.sk
1

Žiadateľ ako dotknutá osoba berie na vedomie, že Hlavné mesto SR Bratislava, ako prevádzkovateľ spracúva
osobné údaje na základe čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia č. 2016/679 0 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takých údajov GDPR za účelom starostlivosti o zeleň. Spracúvanie sa
vykonáva v súlade s nariadením č. 2016/679 0 ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov. Osobné údaje sa poskytujú len v prípade plnenia povinností v zákonom
stanovených prípadoch orgánom verejnej moci, prípadne iným orgánom podľa osobitných zákonov. Osobné
údaje sa uchovávajú po dobu stanovenú v registratúrnom pláne prevádzkovateľa vedeného podľa osobitného
zákona. Dotknutá osoba si môže uplatniť právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu a vymazanie
osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť úradu na
ochranu osobných údajov. Bližšie informácie týkajúce sa spracúvania a ochrany osobných údajov sú uvedené
na stránke hlavného mesta https://bratislava.sk/sk/ochrana-osobnych-udajov alebo osobne na pracovisku
prvého kontaktu hlavného mesta.
Poskytnutie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou. Neposkytnutie osobných údajov má za následok
nemožnosť vybavenia žiadosti a nepodpísanie zmluvy.
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